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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.2/3 din 21.02.2023 

,,Cu privire la gestionarea fluxului de refugiați ucraineni                                                                                                         

la nivel regional”.                                                                                                                                                                                                              

      

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

urgență, de asediu și de război, art.32 și art. 432 din Legea nr. 200/2010 privind 

regimul străinilor în Republica Moldova, art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 

914/2014 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

structurii şi a efectivului -limită a Biroului Migraţie şi Azil din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne”, a HG nr.21 din 18.01.2023 privind acordarea 

protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina, art. 2 din Hotărârea 

Parlamentului nr.41/2022, privind declararea stării de urgență, a pct. 6, 7, 8 și 9 din 

Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001, a Dispoziției nr.14 din 14.04.2022 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Colegiul Consultativ, 

constituit în municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.42 din 09.02.2023, prezentată de dl Eduard 
Timciuc, șef-interimar, Secția Regională ,,Nord” a Biroului de Migrație și Azil. 

2. Secția Regională ,,Nord” a Biroului de Migrație și Azil (dl Eduard Timciuc, 
șef-interimar): 

2.1. – va asigura buna conlucrare cu structurile de forță din regiune pentru 

gestionarea fluxului de refugiați ucraineni la nivel regional; 

2.2. – va acorda consultanță, consiliere și deservire calitativă, la solicitare, tuturor 
beneficiarilor din rândul refugiaților ucraineni; 
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2.3. – va oferi refugiaților ucraineni protecție temporară, prin derogare de la 
prevederile  art.32 și art. 432 a Legii nr. 200/2010, privind regimul străinilor în 
Republica Moldova, luând drept temei Dispoziția nr.14 din 14.04.22 a Comisiei 
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și Hotărârea Guvernului nr.56 
din 03.02.2023, privind prelungirea stării de urgență și dreptul de ședere 
provizorie;                                                                                              

2.4. – va activa conform mecanismului intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, asistența și monitorizarea copiilor ucraineni, aflați în situatii de risc, 
conform pct.16 din Anexa 3, aprobată prin Dispoziția nr.14 din 14.04.22 a 
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința 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.                                                                                                                                             

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

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

 

 

Președintele Colegiului Consultativ,      /semnat electronic/     Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți, 

șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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