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COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

DISPOZIȚIA 

nr. 2 din  29 octombrie 2021 

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

urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021 privind 

declararea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații 

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

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

 

DISPUNE: 

 

1. Ministerul Educației și Cercetării va emite un act normativ prin care în 

perioada vacanței prelungite de toamnă a elevilor, pentru instituțiile de învățământ 

(primar, gimnazial, liceal) în care are calitatea de fondator: 

1.1. va sista procesul de încălzire a edificiilor; 

1.2. va organiza activitatea corpului didactic la distanță, fără prezență fizică; 

1.3. va pregăti instituțiile de învățământ (care dispun de asemenea capacități) 

pentru trecere la încălzire alternativă pe bază de cazane pe biomasă etc.; 

1.4. va relua procesul de încălzire odată cu reluarea procesului de învățământ, 

după finalizarea vacanței. 

 

2. Ministerul Sănătății: 

2.1. va efectua o analiză privind gradul de asigurare (parțial sau total, conform 

puterii contractate de la furnizor) a spitalelor la care Ministerul Sănătății este fondator 

cu surse alternative de asigurare cu energie electrică, inclusiv la spitalele în care există 

asemenea surse; 

2.2. va întreprinde măsuri pentru asigurarea instituțiilor medicale, în special a 

instituțiilor spitalicești, cu surse alternative de energie electrică sau cu echipamente 

necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor, inclusiv încălzirea instituțiilor 

respective. 

 

3. Ministerele, alte autorități administrative centrale/instituții publice: 

3.1. vor impune măsuri de optimizare a consumului de gaze naturale pentru 

producerea energiei termice, precum și a consumului de energie termică. În cazul 

sistării activităților instituțiilor respective în condiții impuse de situația de urgență, să 

fie asigurată sistarea livrării totale cu energie termică a instituțiilor respective sau 

aprovizionarea minimă necesară pentru asigurarea protejării sistemelor tehnice de 

alimentare cu căldură; 

3.2. instituțiile care dețin capacitatea tehnică  de utilizare a surselor alternative 

de combustibil vor asigura funcționarea centralelor termice pe baza acestor surse. În 

caz de necesitate, prin derogare de la procedura prevăzută de Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice, vor achiziționa cantitatea necesară de combustibil exclusiv 

pentru perioada stării de urgență. 
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4. Pe perioada stării de urgență, prin derogare de la prevederile Legii 

reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031/2000, se interzice 

exportul biocombustibililor solizi identificați conform formelor de bază de 

comercializare stabilite în tabelul nr. 2  din Regulamentul cu privire la 

biocombustibilul solid, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1070/2013, cu excepția 

loturilor menite să asigure executarea contractelor comerciale încheiate înainte de 

aprobarea prezentei dispoziții.  

 

5. Președinții Comisiilor pentru situații excepționale din raioane, 

mun. Chișinău, Bălți, UTA Găgăuzia: 

5.1. vor efectua o analiză privind gradul de asigurare (parțial sau total, conform 

puterii contractate de la furnizor) a spitalelor la care autoritățile publice locale sunt 

fondatoare cu surse alternative de asigurare cu energie electrică, inclusiv la spitalele în 

care există asemenea surse; 

5.2. vor întreprinde în regim de urgență măsuri de procurare și instalare a 

generatoarelor electrice cu capacitate, care în prezent este contractată de la furnizorul 

de energie electrică, la spitalele care nu dispun de asemenea capacități, în termen de 

10 zile, din surse proprii, cu desfășurarea procedurii de achiziții, prin derogare de la 

prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

5.3. în perioada vacanței prelungite de toamnă a elevilor, pentru instituțiile de 

învățământ (primar, gimnazial, liceal) în care autoritățile publice locale au calitatea 

de fondator: 

vor sista procesul de încălzire a edificiilor; 

vor organiza activitatea corpului didactic de la distanță, fără prezență fizică; 

vor pregăti instituțiile de învățământ (care dispun de asemenea capacități) pentru 

trecere la încălzire alternativă pe bază de cazane pe biomasă etc.; 

vor relua procesul de încălzire odată cu reluarea procesului de învățământ, după 

finalizarea vacanței. 

 

6. Prin derogare de la art.16 din Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele 

umanitare acordate Republicii Moldova și pct. 4 din Hotărârea Guvernului 

nr. 347/2016 cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către 

România, precum și pct. 4 și 5 din Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru 

ajutoarele umanitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003, se aprobă 

transmiterea de către Agenția Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne către 

S.A. „Termoelectrica” a cantității de 16 295 tone de păcură, acordată în calitate de 

ajutor umanitar Republicii Moldova de către România în baza Hotărârii Guvernului 

nr. 347/2016.  

 

7. S.A. „Termoelectrica”: 

7.1. va utiliza cantitatea de păcură indicată la pct.6 pentru producerea energiei 

electrice și termice, cu virarea, după încheierea procesului de ardere a păcurii, a 

diferenței dintre veniturile obținute de la vânzarea energiei electrice și energiei termice 

și cheltuielile de procesare a păcurii, în bugetul de stat; 

7.2. va efectua calculele corespunzătoare prevăzute la pct.7.1 și le va prezenta 

spre avizare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale și Ministerului Muncii și Protecției Sociale; 
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7.3. prin derogare de la prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în 

sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, la achiziția păcurii: 

va solicita oferte de la potențialii vânzători, cu respectarea principiului 

transparenței și al celui mai mic preț; 

va selecta, prin intermediul grupului de achiziţie instituit, 

câştigătorul/câştigătorii în baza criteriilor tehnice, economice şi financiare; 

va încheia contractul/contractele de vânzare-cumpărare a păcurii cu 

vânzătorul/vânzătorii selectați, în termene restrânse, cu posibilitatea de prelungire a 

acestora; 

se va ghida de criteriul celui mai mic preţ pentru selectarea ofertei/ofertelor 

câștigătoare. 

 

8.  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru 

poluarea mediului, pe perioada stării de urgență, S.A. „Termoelectrica” va fi scutită de 

obligația achitării plăților pentru poluarea mediului  (emisii cu depășirea normativelor 

stabilite). 

 

9. Ministerul Finanțelor va direcționa mijloacele financiare virate la bugetul de 

stat de către S.A. „Termoelectrica”, indicate la pct.7.1, pentru finanțarea creșterii 

bugetului de ajutor pentru perioada rece a anului pe lunile noiembrie 2021 – martie 

2022.   

 

10. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice, pct. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de 

valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, pe durata stării de 

urgență, se permite Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, 

autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestora, instituțiilor 

medico-sanitare publice fondate de către autoritățile publice locale, achiziționarea, 

utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 

a generatoarelor de producere a energiei electrice și a serviciilor de montare în sumă 

de până la 8 mil. lei pentru Ministerul Afacerilor Interne și 60 mil. lei pentru Ministerul 

Sănătății. 

 

11. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică: 

11.1. va monitoriza modul de executare de către titularii de licență a dispozițiilor 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Titularii de licență vor 

prezenta zilnic Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informațiile 

relevante în modul și în termenele stabilite de aceasta, care va informa ulterior Comisia 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova la fiecare ședință; 

11.2. va monitoriza corectitudinea aplicării tarifelor pentru serviciile prestate de 

S.A. „Termoelectrica” în urma valorificării păcurii indicate la pct.6. 

 

12. Prin derogare de la prevederile Codului de executare al Republicii Moldova 

nr. 443/2004, se dispune ridicarea măsurilor de asigurare aplicate pe conturile bancare 

ale S.A. „Termoelectrica” cu utilizarea mijloacelor bănești exclusiv în scopul 

achiziționării de către aceasta a păcurii necesare pentru producerea energiei electrice și 

termice în sezonul de încălzire 2021-2022. 
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13. Prin derogare de la Regulile pieței gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 534/2019, prevederile Legii 

nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în 

sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale,  S.A. „Energocom” 

va procura gaze naturale pentru acoperirea deficitului și pentru consum curent în 

volumul solicitat de operatorul sistemului de transport S.R.L. „Moldovatransgaz” și 

furnizorul S.A. „Moldovagaz” și alți operatori de sistem și titulari de licență, în 

conformitate cu criteriile anexei nr.1 la Dispoziția nr.1 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova din 22 octombrie 2021. 

 

14. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică 

şi promovarea cogenerării și ale Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică nr. 484/2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire indicatorii de 

calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice, pe perioada stării de 

urgență Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu va aplica penalități 

titularilor de licență în situația în care aceștia nu vor furniza energie termică, conform 

parametrilor de calitate stabiliți, iar titularii de licență nu vor efectua recalculul prețului 

pentru energia termică furnizată. 

 

15. 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, S.A. „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.  

 

16. Comisia Națională a Pieței Financiare va efectua înscrierile 

corespunzătoare emisiei de acțiuni ale S.A. „Energocom” în Registrul emitenților de 

valori mobiliare fără respectarea prevederilor legislației și emiterea hotărârii 

corespunzătoare, respectiv fără perceperea taxelor și plăților aferente.  

 

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

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, S.A. „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 

S.A. „Energocom”. 

 

18. Mijloacele bănești destinate majorării capitalului social al S.A. „Energocom” 

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

înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice. 

 

19. Î.S. „Calea Ferată din Moldova” va identifica soluțiile tehnice de 

transportare a cantităților de păcură conform solicitărilor de la S.A. „Termoelectrica”, 

în acest scop inițiind negocierile cu companiile de transport feroviar din alte state.   

 

20. Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, va accesa instrumentele disponibile pentru solicitarea 



asistenţei internaţionale (Lista bunurilor materiale pentru solicitarea asistenţei 
internaţionale se anexează).

21. Serviciul de Informaţii şi Securitate va asigura coordonarea la nivel 
naţional a protecţiei obiectivelor infrastructurii critice, conform Hotărârii Guvernului 
nr. 701/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia antiteroristă a 
infrastructurii critice.

22. Punctul 17 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova nr. 1 din 22 octombrie 2021 va avea următorul cuprins:

„17. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la 
decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de 
Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din 
Republica Moldova la sursele menţionate, transmiterea într-o reţea de comunicaţii 
electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin 
conţinutul respectiv se promovează ştiri false ce afectează securitatea naţională, în 
condiţiile stării de urgenţă aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021.”

23. Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se 
publică pe site-ul web oficial al Guvernului şi este executorie pentru conducătorii 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai 
instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

24. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru, 
Preşedinte al Comisiei NATALIA GAVRILITA
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               Anexă  

la Dispoziția nr.2 din 29 octombrie 2021 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova 

 

Lista bunurilor materiale  

pentru solicitarea asistenței internaționale 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor Cantitatea 

  1. Tunuri de căldură   30 buc. 

2. Păcură  50 000 tone 

3.  Generator electric cu capacitatea:  

 1300 kW (diesel) 1 unit. 

 1000 kW (diesel)   2 unit. 

 500 kW (diesel) 1 unit. 

 400 kW  (diesel) 4 unit. 

 350 kW (diesel) 1 unit. 

 250-300 kW (diesel) 20 unit. 

 250 kW (diesel)  11 unit. 

 200 kW (diesel)   3 unit. 

 150 kW (diesel)  3 unit. 

 100 kW(diesel)   3 unit. 

 75 kW (diesel)  1 unit. 

 70 kW (diesel)  2 unit. 

 60 kW (diesel)   1 unit. 

 50 kW (diesel)  4 unit. 

   30 kW (diesel)  1 unit. 
 

 

 


