
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova 

DISPOZIŢIA nr. 28 din 12 mai 2020

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, 
de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea 
stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, 
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

DISPUNE:
1. Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie 

2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi prin derogare de la 
prevederile punctului 13 din Dispoziţia nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale, se autorizează intrarea, în data de 12 mai 2020, pe teritoriul 
Republicii Moldova:

1.1. prin punctul de trecere a frontierei de stat Tudora -  Starokazacie şi şederea 
temporară, timp de 30 de zile, pe teritoriul Republicii Moldova, a 11 cetăţeni ucraineni, 
echipaj şi tehnicieni ai companiei VALAN International Cargo Charter, pentru pregătiri 
înainte de zboruri, verificarea stării tehnice a aeronavelor şi perfectarea documentaţiei 
de zbor corespunzătoare. Reprezentanţii companiei VALAN International Cargo 
Charter vor asigura însoţirea persoanelor, în condiţii strict reglementate de autorităţile 
competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinaţie;

1.2. prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International 
Mărculeşti, şi şederea temporară, până la data de 14 mai 2020, pe teritoriul Republicii 
Moldova a 7 cetăţeni ucraineni şi a unui cetăţean lcazah, membri ai echipajului aeronavei 
AN-12, a companiei aeriene CAVOK AIR, fără părăsirea teritoriului Aeroportului 
International Mărculeşti;

1.3. prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International 
Chişinău a 2 cetăţeni ruşi, experţi în acordarea asistenţei şi schimb de experienţă în 
combaterea COVID-19.

2. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale şi T.V.A.:
2.1. 100 termometre infraroşu, furnizate de SI CENG XIANG SHI CO LTD şi 

oferite cu titlu de donaţie de către grupul de companii „E-21 Partners” şi care urmează 
a fi distribuite instituţiilor medico-sanitare publice;

2.2. 24 tone de hipoclorit de sodiu oferite cu titlu de donaţie de către S.C. 
Chimcomplex S.A. Borzeşti, Romania şi S.R.L. ATAI pentru necesităţile Direcţiei 
general locativ-comunale a Consiliului Municipal Chişinău.

3. Se autorizează cursa de transport rutier de pasageri, pentru repatrierea 
cetăţenilor Republicii Moldova, MINSK -  CHIŞINĂU, organizată de Ambasada 
Republicii Moldova în Republica Belarus;

4. Se autorizează organizarea cursei de transport rutier de pasageri, pentru 
repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova din Federaţia Rusă (or. Lipeţsk), prin punctul 
de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk -  Otaci.
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5. Se autorizează organizarea curselor aeriene charter pentru repatrierea 
cetăţenilor Republicii Moldova, în perioada 13-24 mai 2020:

ISTANBUL -  CHIŞINĂU
PARIS -  CHIŞINĂU
VARŞOVIA - CHIŞINĂU
DUBAI -  LARNACA - CHIŞINĂU.
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6. La punctul 7 din Dispoziţia nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, se exclude textul „care şi-au sistat total sau 
parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de 
sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova,”.

7. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va 
servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor 
vinovate.

8. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru, 
Preşedinte al Comisiei ION CHICU
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