
Comisia oriseneasci Flore$ti peutru Situatii Exceptriotrale

DISPOZIIIA nr. 01 din 16 aprilie 2020

in conformitate cu arl.22 dirLegeaw.21212004 privind regimul stlrii de urgenlE, de asediu

gi de rizboi, art. 2 din Hottuirea Parlamentului r,r. 5512020 privind declararea starii de ugen16,

punctete 6, 7, 8 qi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceptionale a Republicii Moldova"

apobat p n Hotirirea Guvemului nr. 1340/2001, Dispozilia Comisiei pentu Situatii Excep{ionale a

Republicii Moldova nr. 17 din 13 apilie 2020, Comisia ortrseneasci Florc$i pentru situatii

excep{ionale, DISPIINE:

1. Zilele de 21 aptilie - 24 aptilie 2020 se dealard zile de odihla pentru toate unitnfle dir

sectoml bugetar pi instituliile/autoritalile publice la autogestiune, cu exceplia:

1.1. institutriilor medico-sanitaxe, de s5nitale publicd qi servicii auxiliare perhu instituliile de

saritate publio6, serr'iciilor de salvare, urge(It[ $i de asisteqa sociald;

1.2. auto taflor administrative din domeniul apdrdrii nalionale, ordinii publice $i secudt{ii

naJionale;

1.3. instituiiilor de inv46ment de toate nivelurile (de educa{ie timpuie, instituliile de

inv4amAnt primar, secundar, profesional tehdc, superior, de lnvallmant extralcolar gi de

invaFmant special), care vor asiguri desftgurarea procesului educalional la distanli.

2. Recupemrea acestor zile se va realiza in modul stabilit de Guvem, dupd ridicarea stfii de

uIgenl6.

3, Nu se consideri zile de odihnd pentru salarialii care in perioada2l aprl,lie - 24 apilie 2020:

3.1. solicitd acordarea,/se afli in concediul de odih.ni anual (afl. 112 din Codul muncii),

inclusiv concediul de odihnd nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul mrmcii), cu achitarea

indemnizaliei de concediu (art. 117 din Codul muncii) qi concediu nephtit (art. 120 din Codul

mrmcii);

3.2. slnt in regim de stalionaxe, conform ordinului dispus de angajator.

4. Zilele de 2l aprilie - 24 apilie 2020 se includ in tabelul de evidenti a timpului de muncd gi

de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.

5. Conducdlodi unitaflor din sectorul bugetar si conducitorii instituliilor/autorialilor la

autogestinne, in perioada2l aprilie - 24 aprilie, vor atage pe$onalul shict necesar pentru a asigua

funclionalitatea proceselor, inclusiv de la distanld.

6. Zita de 27 apilie 2020 se declari zi lucrdtoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declar6 zi de

odihn[.



7. Coform deciziilor Sinodului Bisedcii Ortodoxe din Moldova din 09.04.2020 slujba la

invierea Domnului ln bisericile din or. Floregi se va saversi rcspectind cerinlele Comisiei pentru

Situalii Exceptionale. Smnta Litughie pascald va avea loc doar cu parliciparea slujitorilor qi a

personalului bisericesc, care ajute la oficierea serviciilor divine.

8. Pe perioada starii de wgenl6, se pemite producdtorilor agricoli autohtoni din r-nu[ Floreqti

pentru activitatea de aome4 ambulant cu produse agdcole vegetale a arlu]rui 2020, de ploductie

proprie, io baza autorizaliei de amplasare emise de Administralia Publiad LocaE pe str. M. Viteazul

( in Feajma Stadionului ordqenesc), pe sh. Al. Mateevici ( in prcajma Stadionului odsenesc), pe

str. Dm. Cantemir la interseclie cu str. Decebal $i pe str. M.Eminescu ( in preajma fostei Fabrici de

Fementaxe a Tutunului), cu respectarea obligatode a normelot pentru reducederea dsplndfuii

infecliei COVID - 19.

9. Se sisteazd circulatria transpotului rulier publia de persoane prin servicii regulate,

ocazionale gi ln regim de taxi, pentru zilele de weekend $i de saxbatoare (de odihnd), adicn 18 - 27

aprilie 2020.

10. Se interzice persoanelor irr virsti de peste 60 ani, aflarea in afara domiciliului $i in spaliile

publice fira necesitate strigenti, cu exceplia:

a) deplasdrilor in interese de serviciu, atunci cind activitatea ou poate fi desfAguata h
distan@;

b) deplasdrilor pentru asigurarea cu produse alimentare;

c) deplasirilor pentru asiste{A medicah ce nu poate fi aminal6;

d) dephsarilor pentuu alte motive justificate qi care nu pot fi amanate ( ex: decesul unui

membru al familiei, etc).

11. Se intezice accesul persoanelor in cimitirele din or. Floreqti in perioada stfuii de wgenla,

cu exceplia lnhumerilor curenle.

12 Nerespectarea prevederilor/ misu lor stabilite de Comisia ord$eneasci pentru situalii

exceplionale, constituie pedcol penlru sdnitatea publice fi va servi temei de tragere b rAspundere

conhavenlionalI $i/sau penale a persoanelor vinovate.

13. Prezenta Dispozilie intra in vigoare din momentul emiterii $i se publica pe pagina oficiala

a Primiriei or. Floreqti.

Pre$edintele Comisiei oripene|ti Florepti

pentru Situalii Exceptionale

Iurie GANGAN


