
Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr.  4/4 din 26 aprilie 2022     

        În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de 

urgenta, de asediu și de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 

132-137, art. 696), art. 2 din Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 privind 

declararea starii de urgenta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52-

2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii 

Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 

1340/200 l, a Dispoziției nr.14 din 14.04.2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, precum și în temeiul art.7, alin.3 al Legii 

Republicii Moldova nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 

anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 ,,Cu privire la 

oficiile teritoriale a Cancelariei de Stat, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dl Eduard Timciuc, șef-interimar, 

Secția Regională ,,Nord” Biroul Migrație și Azil.  

2. Secția Regională ,,Nord” Biroul Migrație și Azil: 

2.1.- va asigura  la solicitare obtinerea dreptului de ședere provizorie pentru 

cetatenii ucraineni refugiați, pe perioada starii de urgentă, prin derogare de la 

Capitolul IV' al Legii nr. 200/2010 privind regimul strainilor in Republica 

Moldova; 

2.2.-  va acorda cetatenilor ucraineni la solicitare, prin derogare de la prevederile 

art. 32 și art. 432 - 4313 a Legii nr.200/2010, privind regimul strainilor în 

Republica Moldova, conform Dispoziției nr. 14 din 14.04.22 a Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova, dreptul de ședere provizorie, fără 

prezentarea certificatului de cazier judiciar; 
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2.3. - va asigura audiența și deservirea calitativă a tuturor solicitanților/refugiați din 

Ucraina. 

3. Direcția Ocuparea Forței de Muncă Bălți, Agenția Teritorială ,,Nord” a 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pe perioada stării de urgență: 

- vor oferi la solicitare, suportul cetățenilor străini, refugiați din Ucraina din data de 

24.02.2022, la angajarea acestora sau servicii din domeniul sănătății publice. 

4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 

cunoștința publică prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.                                                                                                                                             

5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef– adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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