
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

 

DISPOZIȚIA 

nr. 35 din 29 august 2022 

 

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

de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 

696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind 

declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 522, art. 

631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea 

stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.2161), 

Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea Parlamentului nr. 

245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2022, nr. 245, art. 472) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale 

a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare, 

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

 

DISPUNE: 

 

1. În scopul asigurării securității energetice: 

1.1.  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în 

sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, Societatea pe Acțiuni 

„Energocom” și Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz” vor încheia obligatoriu, în ziua 

adoptării prezentei dispoziții, un Contract-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale 

de tip EFET. 

1.2.  În baza contractului-cadru EFET, SA „Energocom” va procura, iar 

SA „Moldovagaz” va asigura livrarea și va vinde 5 milioane m3 de gaze naturale (în 

condițiile standard la t=20 °C, P=101.325 kPa), la prețul de achiziție de 1458,92 

USD/1000 m³, care va fi confirmat prin actul de predare-primire între SA „Moldovagaz” 

și FJSC „Gazprom”, la care se adaugă tariful de intrare în sistemul de transport al SRL 

„Moldovatransgaz”, în condițiile de livrare ale pieței angro a Republicii Moldova.  

1.3.  În baza contractului-cadru EFET, SA „Energocom” va procura, iar 

SA „Moldovagaz” va asigura livrarea și va vinde 5 milioane m3 de gaze naturale (în 

condițiile standard la t=20 °C, P=101.325 kPa), la prețul preliminar al gazelor naturale de 

1881 USD/1000 m³ (estimat conform situației din 26 august 2022), la care se adaugă 

tariful de intrare în sistemul de transport al SRL „Moldovatransgaz”, în condițiile de 

livrare ale pieței angro a Republicii Moldova. Costul final al gazelor naturale va fi 



recalculat după stabilirea prețului de import al gazelor naturale pentru SA „Moldovagaz” 

în luna septembrie a anului curent. SA „Moldovagaz” și Agenția Proprietății Publice vor 

informa Comisia pentru Situații Excepționale cu privire la costul final. 

1.4.  Societatea pe Acțiuni „Energocom” va stoca gazele naturale procurate conform 

prevederilor pct. 1.2 și 1.3 din prezenta dispoziție în depozitele de stocare din România 

și/sau din Ucraina. Până în acel moment, SRL „Moldovatransgaz” va asigura păstrarea 

gazelor naturale procurate de către  SA „Energocom”, fără taxă. 

Pct. 1.4 modificat prin pct. 1 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova nr. 38 din 29 septembrie 2022. 

1.5.  Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (3) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modifică Legea bugetului de stat pentru 

anul 2022 nr. 205/2021, în scopul alocării mijloacelor financiare în sumă de până la 

322 milioane lei pentru majorarea capitalului social al SA „Energocom”, din contul 

modificării soldurilor de mijloace bănești la conturile bugetului de stat. 

1.6.  La solicitarea Agenției Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor va asigura 

transferarea mijloacelor financiare menționate la pct. 1.5 din prezenta dispoziție în contul 

bancar al SA „Energocom”. 

1.7.  Prin derogare de la prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe 

acțiuni, Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legii 

nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 

individuali, SA „Energocom” va depune la Comisia Națională a Pieței Financiare actele 

privind emisiunea suplimentară de acțiuni, doar în scop de notificare și efectuare a 

înscrierilor corespunzătoare în Registrul emitenților de valori mobiliare.  

1.8.  Comisia Națională a Pieței Financiare va efectua înscrierile corespunzătoare 

emisiunii de acțiuni ale SA „Energocom” în Registrul emitenților de valori mobiliare fără 

respectarea prevederilor legislației și emiterea hotărârii corespunzătoare, respectiv fără 

perceperea taxelor și plăților aferente.  

1.9.  Prin derogare de la art.45 alin. (1) și (2) din Legea nr.234/2016 cu privire la 

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, SA „Depozitarul Central Unic al Valorilor 

Mobiliare” nu va percepe comisioanele stabilite conform cadrului normativ pentru 

înregistrarea valorilor mobiliare în cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni ale 

SA „Energocom”. 

1.10. Mijloacele bănești destinate majorării capitalului social al SA „Energocom” 

pot fi utilizate până la înregistrarea modificărilor în statutul societății și în datele înscrise 

în Registrul de stat al persoanelor juridice. 
 

2. În contextul crizei energetice și în scopul informării populației despre necesitatea 

utilizării resurselor energetice în mod responsabil, furnizorii de servicii media aflați în 

jurisdicția Republicii Moldova vor difuza gratuit și în mod obligatoriu, pe durata stării de 

urgență, începând cu data de 1 septembrie 2022, spotul informațional „Consumă 

responsabil energia”, cu durata de maximum 10 secunde. Spotul va fi difuzat de cel puțin 



patru ori pe zi (de două ori dimineața și de două ori seara), în orele de maximă audiență, 

pentru serviciile de televiziune între orele 07:00 - 09:00  și 18:00 - 22:00, iar pentru 

serviciile de radiodifuziune va fi difuzat de cel puțin șase ori,  între orele 07:00 - 09:00, 

12:00 - 14:00 și 18:00 - 20:00, de câte minimum două ori pentru fiecare interval. Consiliul 

Audiovizualului va asigura transmiterea spotului către furnizori. 

 

3. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt 

obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și 

locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte 

persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

4. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina 

web oficială a Guvernului. 

 

 

 

Prim-ministru, 

Președinte al Comisiei                        Natalia GAVRILIȚA 


