Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova
DISPOZITIA
nr. 7 din 4 martie 2022
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2 004 privind regimul starii de urgenta, de asediu ~i
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 ~i 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr. 150-151 , art. 1387), Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova

DISPUNE:
1. Prin derogare de la legea Nr. 1491 din 28-11-2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate
Republicii Moldova se desemneaza S.A. SanFarm-Prim, :in calitate de depozit pentru receptionarea,
depozitarea donatiilor ~i ajutoarelor umanitare sub forma de medicamente, consumabile, dispozitive
medicale ~ i alte produse de uz medical. Eliberarea bunurilor va fi efectuata de catre S.A. SanFarmPrim conform avizului Ministerului Sanatatii. Toate procedurile de receptionare, evidenta,
depozitare ~i eliberare a bunurilor donate, vor fi efectuate ~i asigurate de catre S.A. SanFarm-Prim.
2. Pct. 15 lit. d. al Dispozitiei nr. 2 din 25.02.2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale se reda :in
urmatoarea redactie:
"produse medicamentoase: antibiotice, antiinflamatoare, anticoagulante, analgezice In forme le
farmaceutice cu administrare parenterala (injectabila ~i sau perfuzabila)" .
3. In contextu l masurilor specifice :in domeniul justitie prevazute :in pct. 5 din Decizia Comisiei
pentru Situatii Exceptionale nr.5 din 02.03 .2022 :
3.1. Prin derogare de la prevederile pct. 1.61 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 489/1999, termenul de
virare lunara a contributiilor de asigurare sociala de stat obligatorii de catre avocati ~i avocatii
stagiari poate fi extins cu 30 de zi le de la data :incetarii starii de urgenta dar nu mai tarziu de
25 mai 2022.
3.2. Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 1593/2002, plata de catre avocati
~ i avocati stagiari a primei de asigurare obligatorie de asistenta medicala poate fi efectuata In
termen de 10 zile de la data :incetarii starii de urgenta, dar nu mai tarziu de 31 mai 2022.
3.3. Prin derogare de la prevederile art. 69 5 alin. (2) Cod fiscal , termenul de achitare de catre
avocati ~i avocatii stagiari a impozitu lui pe venit pentru Trimestrul I anul 2022 poate fi
prelungit pana la data de 25 mai 2022 prin depunerea unei cereri la Serviciu Fiscal de Stat.
3.4. Prin derogare de la prevederile art. 69 5 alin . (4) Cod fiscal , termenul de depunere a declaratiei
cu privire la impozitul pe venit de catre avocati ~i avocatii stagiari poate fi prelungit pana la
data de 25 mai 2022 prin depunerea unei cereri la Serviciu Fiscal de Stat.
4. Se permite Centrului de reabilitare a invalizilor ~i pensionarilor ,,Victoria" al Republicii Moldova,
or. Sergheevca, Ucraina sa utilizeze, la necesitate, stocurile de produse alimentare ~i medicamente
pentru asigurarea populatiei locale din regiune, cu raportarea saptamanala catre Agentia Nationala
Asistenta Sociala.
5. Prin derogare de la prevederile actelor normative In vigoare privind alocarea mijloacelor financiare
din fondurile de urgenta ale Guvernului , se aloca Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale, din
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fondul de rezerva al Guvernului, suma de 200,0 mil. lei pentru efectuarea platilor de compensare a
diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale ~i
consumul energiei termice acordate consumatorilor casnici. Ministerul Finantelor va efectua
finantarea acestor cheltuieli In baza documentelor de plata, prezentate de catre Ministerul Muncii ~ i
Protectiei Sociale.
6. Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere
importate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.476/2002 ~i prevederile Regulamentului cu privire
la depozitarea ~i comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere
identificate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.476/2002 , pe perioada starii de urgenta, se permite
introducerea In teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor petroliere prin intermediul
mijloacelor de transport auto, prin punctele de trecere a frontierei ,, Giurgiule~ti-Galati " ~i PTF
,,Sculeni-Sculeni", fiira prelevarea probelor pentru inspectie, In cazul dispunerii de certificate de
eliberate de organismele de certificare din tarile de origine ~i care corespund specificatiilor tehnice
stabilite de legislatie.
7. Prin derogare de la prevederile Codului Varna! nr.1149/2000, ale Codului Fiscal nr.1163 / 1997, ale
Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor ~i ale Legii nr.1380/1997
cu privire la tariful vamal, se permite cu titlu de exceptie S.R.L. ,,Vestmoldtransgaz" plasarea sub
regim vamal de export ~i import, cu scutirea de la plata drepturilor de export ~ i import a cantitatilor
de gaze naturale proprietate a S.A ,,Moldovagaz'', scoase din tara In perioada starii de urgenta ~i
introduse ulterior In tara, In volum de 14 949 142 m3 de gaze naturale sau 169 886 591 kWh
(25oC/OoC), preluate de la S.R.L. ,,Moldovatransgaz" In contul comun de echilibrare pe baza
Acordului de operare ~i predate temporar In contul de echilibrare comun al Vestmoldtransgaz SRL
~ i S.N.T .G.N. ,,Transgaz" SA, In scopul stocarii unor volume suplimentare In retelele de transport
gaze naturale din Romania, pentru a asigura disponibilitatea preluarii ulterioare a acestora In
Republica Moldova lntru mentinerea stabilitatii sistemului national de transport a gazelor naturale
In cazul unor situatii critice. Prin derogare de la prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal nr.
1163/1997, subiectul impozabil care efectueaza export de gaze naturale nu are dreptul la restituirea
TVA.
8. Pct. 25 din Dispozitia nr. 1 din 24 .02 .2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii
Moldova, se completeaza cu lit. e), cu urmatorul cuprins:
,,e) utilizarea spatiului aerian al Republicii Moldova pentru zborurile de transport a cetatenilor
straini ~i apatrizi catre tarile care au confirmat disponibilitatea de preluare a acestora de pe
teritoriul Republicii Moldova cu permisiunea scrisa a Autoritatii Aeronautice Civile pentru fiecare
zbor" .
9. S.A. ,,Moldovagaz" va raporta lunar compensatiile efective ale diferentei de pret pentru consumul
gazelor naturale acordate consumatorilor casnici potrivit prevederilor Dispozitiei Comisiei pentru
Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. l din 20 ianuarie 2022 aprobata In baza Hotararii
Parlamentului nr. l din 20-01-2022 ~i conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului
muncii ~i protectiei sociale ~i al ministrului finantelor nr. 15/2021 .
10. La sfar~itul perioadei de aplicare a compensatiilor conform Legii 192/2021 :
I 0.1. In cazul In care suma avansului depa~e~te suma compensatiilor acordate ~i raportate pentru
lunile ianuarie-martie 2022 , soldul va fi restituit de S.A. ,,Moldovagaz" catre Ministerul Muncii
~ i Protectiei Sociale;
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10.2. In cazul In care suma avansului este mai mica decat suma compensatiilor acordate ~i raportate
pentru lunile ianuarie-martie 2022, diferenta va fi platita de Ministerul Muncii ~i Protectiei
Sociale catre S.A. ,,Moldovagaz".
11. S.A. ,,Termoelectrica" ~i S.A. ,,CET-Nord" vor raporta lunar compensatiile efective ale diferentei
de pret pentru consumul energiei term ice acordate consumatorilor casnici, conform Regulamentului
aprobat prin Ordinul comun nr. 15/2021 al ministrului muncii ~i protectiei sociale ~i ministrului
finantelor.
11.1. In cazul In care suma avansului depa~e~te suma compensatiilor acordate ~i raportate pentru
lunile februarie-martie 2022, soldul va fi restituit de S.A. ,,Termoelectrica" ~ i S.A. ,,CET-Nord"
catre Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale.
11 .2. In cazul In care suma avansului este mai mica decat suma compensatiilor acordate ~ i raportate
pentru lunile februarie-martie 2022, diferenta va fi platita de Ministeru l Muncii ~ i Protectiei
Sociale catre S.A. ,,Termoelectrica" ~ i , respectiv, S.A. ,,CET-Nord".
12. S.A. ,,Moldovagaz" va informa periodic secretariatul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova des pre schimbarea pretului de achizitie a gazului natural ~i va solicita revizuirea
tarifului In cazul diferentei de pret.
13. Se interzice lntreprinderilor prestatoare de servicii publice sa sisteze, prin deconectarea locurilor de
consum, furnizarea serviciilor ~i/sau sa aplice penalitati In cazul neachitarii In termen de catre
consumatorii casnici a facturi lor pentru energia electrica, energia termica, gazele naturale, cu
exceptia situatiilor In care deconectarea are drept scop evitarea punerii In pericol a vietii ~i sanatatii
oamenilor sau prejudicierea proprietatii.
14. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 92/2 014 cu privire la energia termica ~i promovarea
cogenerarii ~i ale Hotararii Agentiei Nationale pentru Reglementare In E nergetica nr. 484/2017
privind aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a servicii lor de distributie ~ i
furnizare a energiei termice, pe perioada starii de urgenta, Agentia Nationala pentru Reglementare
In Energetica nu va aplica penalitati titularilor de licenta In situatia In care ace ~t ia, In scopul eficientei
energetice, vor diminua/miqora In conformitate cu graficele de temperatura aprobate, In limita de
pana la 10%, valoril e de calcul prestabilite pentru fiecare sistem de alimentare centralizata cu energie
termica, iar titularii de licenta nu vor efectua recalcularea pretului pentru energia termica furnizata.
15. Prin derogare de la art.5 alineatul (1) al Legii nr. 192/2 021 privind compensarea diferentei de pret
pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru perioada rece a anului, pentru lunile
ianuarie-martie 2022, compensarea diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate
pentru furnizarea gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public pentru fi ecare
consumator casnic constituie:
a) pentru primii 50 m 3 consumati lunar - 79 ,8% din diferenta In urma majorarii preturilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale In contextu l obligatiei de serviciu public;
b) pentru 100 m 3 consumati peste primii 50 m 3 consumati lunar- 69 ,5% din diferenta In urma
majorarii preturilor reglementate pentru furni zarea gazelor naturale In contextul obligatiei
de serviciu public.
16. Pentru consumatorii non-casnici , definiti ca persoane fizice sau persoane juridice, care procura de la
furnizorii de gaze naturale In alte scopuri decat pentru propriile necesitati casnice, cu exceptia
autoritatilor ~ i institutiilor publice, se aplica urmatoarele :
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16.1. Se compenseaza diferenta de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public catre furnizorii de gaze naturale de
catre Ministerul Economiei.
16.2. Diferenta de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
In contextul obligatiei de serviciu public compensata pentru consumatorii non-casnici reprezinta
diferenta dintre pretul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale In contextul obligatiei de
serviciu public din luna de facturare ~i pretul respectiv din luna decembrie 2021.
16.3. Compensarea diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public pentru fiecare consumator non-casnic
constituie 100% din diferenta In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public pentru primii 500 m 3 consumati lunar.
Compensarea va fi aplicata pentru perioada ianuarie-martie 2022.
16.4. Compensarea diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public se efectueaza pentru luna precedenta.
Evidenta compensarii diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public se efectueaza de catre
furnizorii de gaze naturale.
16.5 . In facturile eliberate consumatorilor se indica separat suma totala pentru serviciile prestate,
marimea compensatiei ~i suma care urmeaza sa fie achitata de catre fiecare consumator dupa
recalculare.
16.6. Finantarea cheltuielilor pentru compensarea diferentei de pret In urma majorarii preturi lor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public pentru
consumatorii non-casnici, stabilita conform prezentei Dispozitii, se efectueaza de catre
Ministerul Economiei.
16.7. Furnizorii de gaze naturale calculeaza lunar valoarea mijloacelor financiare necesare pentru
plata compensarii diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu public pentru consumatorii non-casnici
specificati In prezenta Dispozitie.
16.8. Dupa verificarea informatiei privind suma compensarii diferentei de pret calculate, furnizorii
de gaze naturale prezinta lunar, pana la data de 10 a lunii ulterioare lunii de consum, Ministerului
Economiei, darile de seama privind mijloacele financiare necesare pentru finantarea
compensarii diferentei de pret calculate, numarul de consumatori ~i volumul consumat de gaze
naturale, conform normelor stabilite.
16.9. Ministerul Economiei lntocme~te documentele de plata pentru transferul mijloacelor financiare
respective la conturile furnizorilor de gaze naturale destinate compensarii diferentei de pret In
urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale In contextul obligatiei
de serviciu public pentru consumatorii non-casnici.
16.10.Ministerul Finantelor efectueaza finantarea conform documentelor de plata pe masura
prezentarii acestora de catre Ministerul Economiei, conform prioritatilor stabilite la art.67
alineatul (2) din Legea finantelor pub lice ~i responsabilitati i bugetar-fiscale nr. 18112014.
16.11. Ministerul Finantelor va asigura alocarea catre Ministerul Economiei din fondul de interventie
al Guvernului a resurselor financiare In volum de 60 milioane lei In scopul compensarii
diferentei de pret pentru furnizarea de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici.
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16.12. Sumele compensarii diferentei de pret care n-au fost solicitate sau au fost solicitate In mod
eronat de catre furnizorii de gaze naturale pe perioada de gestiune se restituie, In baza raportului
pentru perioada respectiva, pe parcursul anului bugetar.
16.13.Raspunderea pentru evidenta consumatorilor, efectuarea calculului sumei compensarii
diferentei de pret In urma majorarii preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
In contextu l obligatiei de serviciu public, reflectarea acesteia in factura de plata ~i raportul
financiar o poarta furnizorii de gaze naturale.
16.14. Controlul asupra corectitudinii de stabilire a compensarii diferentei de pret In urma majorarii
preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale In contextul obligatiei de serviciu
public ~i utilizarii conform destinatiei a mijloacelor financiare alocate pentru achitarea acesteia
II exercita Inspectia Financiara a Ministeru lui Finantelor ~i alte organe de control abilitate.
17. in scopul asigurarii dreptului tuturor consumatorilor de a beneficia de compensatiile acordate de
Guvernul Republicii Moldova, pentru lntreaga perioada stabilita in actele normative mentionate, In
urma majorarii preturilor reglementate la gazele naturale, prevederile Legii nr.192/2021 privind
compensarea diferentei de pret pentru consumu l gazelor naturale/energiei termice In perioada rece a
anului ~i ale Dispozitiei nr.3 din 1 februarie 2022, aprobata In baza Hotararii Parlamentului nr. l din
20-01-2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova se aplica ~i In raport cu :
17 .1. consumatorii casnici din camine ~i blocuri de Jocuit, indiferent de gestiunea ~i apartenenta
departamentala a acestora, conform ace lora~i prevederi legate care se aplica consumatori lor
casnici din asociatii le de locatari.
17 .2. consumatorii casnici din camine ~i blocuri de locuit gestionate de institutiile bugetare,
conform acelora~i prevederi legate care se aplica consumatorilor casnici din asociatiile de
locatari .
18. Prin derogare de la prevederile art.83 alin. (2) ~i art.87 alin. (8) din Legea nr.108/2016 cu privire la
gazele naturale ~i de la clauzele contractelor de fumizare a gazelor naturale lncheiate lntre parti , In
cazul neachitarii consumului de gaze naturale In termenele indicate In contract ~i/sau In factura de
plata, furnizorul de gaze naturale nu va calcu la consumatorului penalitati, dobanzi de lntarziere,
precum ~i nu va aplica consumatorului alte sanqiuni pecuniare.
19. Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (2) ~i art. 70 alin. (8) din Legea nr. 107/2016 cu privire
la energia electrica ~i de la clauzele contractelor de furnizare a energiei electrice lncheiate lntre parti,
In cazul neachitarii de catre furnizorul central de energie electrica a valorii facturate de energie
electrica livrata de centralele electrice de termoficare urbane, centralele electrice de termoficare
urbane nu vor calcula furnizorului central penalitati, dobanzi de lntarziere, precum ~i nu vor aplica
consumatorului alte sanctiuni pecuniare.
20 . Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 1 din 24 februarie 2022
cu modificarile ulterioare se modifica dupa cum urmeaza:
Punctul 2, va avea urmatorul cuprins:
,,2. Prin dero gare de la prevederile pct. 124 1 din Regulamentul privind eliberarea actelor de
identitate ~i evidenta locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
125/2013 , se stabile~te ca Agentia Servicii Publice va lua In evidenta strainii refugiati din Ucraina,
la prezentarea unuia dintre urmatoarele documentele:
a) pentru minori - certificatul de na~tere, actul de identitate national (buletinul/card de
identitate), pa~ aport ;
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b) pentru maturi - actul de identitate national (buletin/card de identitate) sau pa~aport.
La luarea In evidenta a strainilor refugiati din Ucraina, termenul de 72 de ore de la data
traversarii frontierei de stat a Republicii Moldova nu este luat In considerare. ".
Dispozitia se completeaza cu punctele 2 1 ~i 22 cu urmatorul cuprins:
,, 2 1• Toate entitatile de drept public ~ i privat inclusiv persoanele fizice, care nu sant conectate la
resursele informationale de stat, vor accesa informatia privind numarului de identificare de stat
(IDNP) al cetatenilor Ucraineni de pe portalul dopomoga.gov.md
22 . In situatia cand informatia privind numarul de identificare de stat (IDNP) al cetatenilor
Ucraineni nu poate fi accesata de pe portalul dopomoga.gov.md, prin derogare de la prevederile
pct. 1.8.2. din anexa nr.2 ~i ale pct. 17 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 966/2020 cu
privire la serviciile prestate de catre Agentia Servicii Publice, subdiviziunile structurale ale ASP
vor elibera, In mod gratuit, strainilor refugiati din Ucraina extrasul din Registrul de stat al
populatiei privind atribuirea numarului de identificare de stat al persoanei fizice In ziua adresarii."
21. Se impune SA ,,Energocom" obligatia de initiere ~i realizare a procedurii de precalificare a
potentialilor furnizori de gaze naturale ~i/sau stocare a acestora, conform regulilor de achizitie ~i
politicilor Bancii Europene pentru Reconstructie ~i Dezvoltare.
22. Ministerul Infrastructurii ~i Dezvoltarii Regionale va initia procedura de elaborare ~i promovare a
proiectului Hotararii Guvernului cu privire la impunerea obligatiei de serviciu public, In vederea
asigurarii securitatii aprovizionarii cu gaze naturale In situatie de urgenta.
23. In temeiul prevederilor art.36 0) al Legii finantelor publice ~i responsabilitatii bugetar-fiscale
nr.18112014, se suplimenteaza volumul fondului de interventii al Guvernului pentru anul 2022 cu
· suma de 12000,0 mii lei din contul donatiilor acumulate la situatia din 04 martie 2022 In contul
trezorerial deschis umanitare In sustinerea poporului ucrainean.
24. Ministerul Finantelor va aloca din fondul de interventii al Guvernului pentru anul 2022 suma de
10000,0 mii lei pentru gestionarea crizei refugiatilor din Ucraina, dintre care prin intermediul
Cancelariei de Stat suma de 5000,0 mii lei ~i Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale - 5000,0 mii
lei .
25 . Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii ~i executorii
pentru conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale ~i locale, ai agentilor economici, ai
institutiilor publice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane aflate pe teritoriul Republicii
Moldova.
26. Prezenta Dispozitie intra In vigoare din momentul emiterii ~i se publica pe pagina web oficiala a
Guvernului.

Natalia GA VRILITA
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