Comisia pentru Situafii Excepfionale a Rcpublicii Moldova
DISPOZITIA
nr. I I din 17 n'wtie2022

in conformitate cu art.22 din Legea nr.2l2l2O04 privind regimul stdrii de urgenf6, de asediu qi
de rizboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2004, nr. 132-137, art. 696), art.2 din HotdrArea
Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stdrii de urgen!6 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, m. 52-2, art. 63-l), pct. 6, 7, 8 gi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situafii
Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotdr6rea Guvemului nr. 134012001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova,200l, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova

DISPUNE:

1.

Pentru consumatorii non-casnici de gaze nattrale, definili ca persoane frzice sau persoane juridice,
care procurd de la furnizorii de gaze naturale qi au activitdli de bazdin domeniile specificate in pct.
1.10. a prezentei Dispozifii qi a cdror pldli pentru gazele naturale (fbre TVA) consumate lunar

volumul de vAnzdri din luna respectivd:
1.1. Se compenseazd diferenla de pre! in urma majordrii prelurilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale in contextul obligaliei de serviciu public cdtre furnizorii de gaze naturale de
c[tre Ministerul Economiei, pentru perioada ianuarie-martie 2022;
I.2. Diferenla de pref in urma majordrii pre{urilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
in contextul obligaliei de serviciu public compensatd pentru consumatorii non-casnici
reprezintd diferenla dintre prelul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale in contextul
obligaliei de serviciu public din luna de facturare qi prelul respectiv din luna decembrie 2021.
1.3. Compensarea diferenfei de pre! in urma majordrii prelurilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale in contextul obligaliei de serviciu public pentru fiecare consumator noncasnic de gaze naixale constituie I00% din diferenfa in urma major[rii prelurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale in contextul obligaliei de serviciu public, dar
nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator pe lund;
1.4. Din suma compensatd se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumafi lunar
pentru care a fost efectuatd compensarea conform Dispoziliei nr.3 din 01 februarie 2022 a
Comisiei Situalii Exceplionale a Republicii Moldova;
1.5. Evidenfa compensdrii diferenlei de pref in urma major6rii prelurilor reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale in contextul obligaliei de serviciu public se efectueazd de cdtre
furnizorii de gaze naturale;
1.6. in facturile eliberate consumatorilor se indicl separat suma totald pentru serviciile prestate,
m[rimea compensaliei qi suma care urrneazdsdfie achitatd de c[tre fiecare consumator dupd

reprezintd. cel pufin 5Yo din

1.7.

1.8.

1.9.

recalculare;
Finanlarea cheltuielilor pentru compensarea diferenlei de pref in urma majordrii prelurilor
reglementate pentru fnmizarea gazelor naturale in contextul obligaliei de serviciu public
pentru consumatorii non-casnici, stabilitd conform prezentei Dispozifii, se efectueaz[ de cdtre
Ministerul Economiei;
Pentru a beneficia de compensare, consumatorii non-casnici de gaze naturale vor depune
cerere pe proprie rdspundere conform prevederilor prezentei Dispozilii, prin intermediul
Ghigeului unic de raportare electronicd (raportare.gov.md). Portalul va conline o secfiune
dedicati pentru completarea solicit[rii , care va fi dezvoltatd de cdtre I.P. CTIF.
Termenul limita de depunere a cererilor cu privire la solicitarea compensaliilor este 24 aprllie
2022;

1.10. Activiteflle debazd. ale consumatorilor non-casnici care solicitd compensare se desftqoard
conform urm6toarelor coduri CAEM:
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h)

A0113: Cultivarea legumelor qi a pepenilor, a rdddcinoaselor gi tuberculilor;
A0146: Cregterea porcinelor;
A0147 Creqterea pdsdrilor;
Cl03: Prelucrarea qi conservarea fructelor gi legumelor;
C 1 05 I : Fabricarea produselor lactate gi a brdnzeturilor;
C106: Fabricarea produselor de mordrit, a amidonului ;i produselor din amidon;
C1071: Fabricarea pdinii; fabricarea prdjiturilor gi a produselor proaspete de patiserie;
C1073: Fabricarea macaroanelor, tdileilor, cug-cug-ului gi a altor produse ftinoase
similare;
Cl09: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
C1393: Fabricarea de covoare gi mochete;
C141: Fabricarea articolelor de imbrdcdminte, cu excepfia articolelor din blan6;
Cl43 Fabricarea articolelor de imbrdcdminte prin tricotare sau croqetare;
m) C 151 : Tf,bdcirea gi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj gi marochindrie gi a
articolelor de harnagament; prepararea gi vopsirea bldnurilor;
Cl52:Fabricareaincdlfamintei;
C23l: Fabricarea sticlei gi a articolelor din sticl6;
C233: Fabricarea materialelor de construcfii din argild.
1.1 1. I.P. CTIF va transmite informafia colectatd p6nd la data de 25 aprilie 2022 cdtre Ministerul
Economiei pentru verificarea eligibilitafii in baza criteriilor specificate in prezenta
Dispozilie;
1.12. Lista agenlilor economici beneficiari de compensafii, precum qi informatia referitor la
volumul de gaze ce urmeazd a fi compensat pentru fiecare agent economic, insolitd de
calculele sumei compensaliei vor fi transmise pAnI la data de 30 aprilie de cdtre Ministerul
Economiei cdtre furnizorii de gaze naixale pentru includere in factur6;
1.13. Ministerul Economiei intocmegte documentele de platd pentru transferul mijloacelor
financiare respective la conturile furnizorilor de gaze naturale destinate compens6rii
diferenlei de pre! in urma majordrii prefurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
in contextul obligaliei de serviciu public pentru consumatorii non-casnici;
1.14. Ministerul Finanfelor efectueazd finanlarea conform documentelor de platd pe m6sura
prezentdrii acestora de cdtre Ministerul Economiei, conform prioritdlilor stabilite la articolul
67 alineatul (2) din Legea finanfelor publice Ei responsabilitalii bugetar-fiscale nr. l8ll20l4;
1.15. Ministerul Finanlelor va asigura alocarea Ministerului Economiei, din fondul de intervenfie
al Guvernului a resurselor financiare in volum de 60 milioane lei in scopul compenslrii
diferenlei de pref pentru fumizarea de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici;
1.16. Sumele compensdrii diferenfei de pre! care n-au fost solicitate sau au fost solicitate in mod
eronat de cdtre furnizorii de gaze naturale pe perioada de gestiune se restituie, in baza
raportului pentru perioada respectivd, pe parcursul anului bugetar;
l.l7 . Rdspunderea pentru informafiile incluse in cerere o poartd solicitanJii - consumatorii noncasnici de gaze naturale;
1.18. Controlul asupra corectitudinii de stabilire a compenslrii diferenlei de pre! in urma majordrii
prelurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale in contextul obligaliei de serviciu
public ;i utilizdrii conform destinafiei a mijloacelor financiare alocate pentru achitarea
acesteia il exercitd Inspecfia Financiar6 a Ministerului Finanfelor $i alte organe de control
abilitate.
Prin derogare de la Articolul 211 din Legea 23112010 cu privire la comerlul interior, pe perioada
stlrii de urgenfd, se instituie urmdtoarele termene de plat6:
2.1. Termenul de platd pentru produsele alimentare contractate gi livrate se stabilegte in contract
prin negocieri gi nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrlrii produselor
de cltre furnizor, cu exceptiile prevdzute la punctul 2.2.
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2.2. Termenul de platd pentru produsele alimentare contractate gi livrate a cdror datd-limitd de
consum/datd a durabilitafli minimale este intre 7 gi 30 de zile inclusiv, constituie 20 de zile
calendaristice din momentul recepliondrii produselor de cdtre comerciant.
Prevederile punctelor 2.1 ;i 2.2 se aplicd inclusiv fald de obligatiile de platd care nu sunt scadente
la data emiterii prezentei Dispozilii.
Prin derogare de la prevederile contractelor incheiat intre furnizorul central de energie electricd qi
furnizorul serviciului universal sau de ultimd op{iune, in cazul neachitArii consumului de energie
electricd in termenele indicate in contract gi/sau in factura de platd, furnizorul central nu va calcula
penalitdli, dobdnzi de intdrziere sau alte sancliuni pecuniare pentru energia electricd livratd gi/sau
facturatd in perioada stdrii de urgen!5.
Pct. 8 din Dispozilia nr.9 din l0 martie 2022,1a final se completeazd cu textul ", cu excepfia
cazurilor cdnd declaraliile vamale pentru regimul vamal de export (EXl) a mdrfii menlionate au
fost inregistrate in SIIV"ASYCUDA World" pind la data limitd de instituire a interdicfiei";
Serviciul Vamal va desfrgura o anchetd pentru a verifica corectitudinea datelor qi a procedurilor
vamale realizate de cdtre agenlii economici care au iniliat procesul de export in perioada 10-12
martie 2022.
Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.114912000, Codului fiscal
nr.1163l1997,Legii nr.1380/1997 cuprivire la tariful vamal 9i Legii nr.l72l20l4 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mdrfurilor, se permite, cu titlu de exceplie, Serviciului Vamal,
introducerea in tard gi plasarea sub regim vamal de import a 4 (patru) echipamente portabile de
detectare cu raze X, cu costul per unitate de 24,309f (GBP) donate de citre Departamentul
,,Intemational Operations" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Regatului Unit gi Irlandei
de Nord, in adresa Serviciului Vamal, cu scutirea de la plata drepturilor de import.
ln scopul gestiondrii afluxului de strdini pe teritoriul Republicii Moldova, se instituie:
8.1. Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de strlini pe teritoriul Republicii Moldova, in
localitatea Giurgiuleqti, raionul Cahul, gestionat de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
8.2. Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de strdini pe teritoriul Republicii Moldova,
localitatea P6rlila, raionul Fdleqti, gestionat de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
8.3. Pct.8.l al Dispozijiei se aplici din data de 06 martie 2022, iar pct.8.2 se aplicd din data de 12
martie 2022.
in scopul fluidizdrii traficului in punctele de trecere a frontierei de stat, in cazul unui aflux masiv
de strdini care vin direct din Ucraina, in circumstanlele in care se depdgeqte capacitatea de procesare
a punctului de trecere a frontierei de stat, prin derogare de la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 215 din

4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, prin ordin comun

al
gi
qi
procedurilor
pot
conducdtorilor Poliliei de Frontierd Serviciul Vamal in condiliile
interne, se
stabili alte locuri pe teritoriul Republicii Moldova unde vor efectua controlul la trecerea frontierei

de stat.
10. La punctele 3. 1 Ei 3.2 din Dispozilia nr. 7 din 04 martie 2022 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale

a Republicii Moldova, cuvintele ,,avocafi gi avocafii stagiari" se substituie cu cuvintele ,,avocati,
avocali stagiari gi executori judecdtore;ti".
I 1.

Dispozifiile Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova sunt obligatorii qi
executorii pentru conducdtorii autoritdlilor administraliei publice centrale qi locale, ai agenlilor
economici, ai instituliilor publice, precum gi pentru cetdleni gi alte persoane aflate pe teritoriul

Republicii Moldova.
72. Prezenta Dispozilie intrd in
AT,{
Guvernului.

Prim-ministru,
Preqedinte al C

din momentul emiterii qi se publicd pe pagina web oficialI

a

o

Natalia GAVRILITA
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