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Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 20  

din 20 ianuarie 2009 

-------------------------------------------------------- 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 „Cu privire la eliberarea 

unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 12-15, art. 49), cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 3, alineatele al doilea şi al treilea vor avea următorul cuprins: 

„Societatea pe Acţiuni „TERMOELECTRICA” în calitate de succesor de 

drepturi şi obligaţii al Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare 

nr. l, municipiul Chişinău” şi al Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de 

Termoficare nr. 2, municipiul Chişinău”: 
 

420 tone – în trimestrul III, anul 2018; 

420 tone – în trimestrul IV, anul 2018; 

420 tone – în trimestrul I, anul 2019; 

420 tone – în trimestrul II, anul 2019; 

420 tone – în trimestrul III, anul 2019; 

420 tone – în trimestrul IV, anul 2019; 

420 tone – în trimestrul I, anul 2020; 

420 tone – în trimestrul II, anul 2020; 

420 tone – în trimestrul III, anul 2020; 

420 tone – în trimestrul IV, anul 2020; 
 

Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul 

Bălţi”: 
 

60 tone – în trimestrul IV, anul 2018; 

60 tone – în trimestrul I, anul 2019; 
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60 tone – în trimestrul II, anul 2019; 

60 tone – în trimestrul III, anul 2019; 

60 tone – în trimestrul IV, anul 2019; 

66 tone – în trimestrul I, anul 2020; 

66 tone – în trimestrul II, anul 2020; 

66 tone – în trimestrul III, anul 2020; 

71,364 tone – în trimestrul IV, anul 2020.”; 

 

2) la punctul 4, cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu 

cuvintele „Ministerului Economiei şi Infrastructurii”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii               Chiril Gaburici 

     

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea  

Hotărârii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 

La începutul anului 2009, din cauza situaţiei de criză privind livrarea gazelor naturale în Republica 

Moldova, CET-urile autohtone au fost transferate la arderea păcurii. În acest context, Guvernul a 

aprobat Hotărîrea nr. 20 din 20.01.2009 cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele 

materiale de stat, prin care CET-lor din rezervele materiale de stat cu titlu de împrumut pe termen scurt, 

le-au fost eliberate cantităţile necesare de păcură.  

Pe parcursul ultimilor ani, reieşind din situaţia economico-financiară dificilă cauzată de nivelul 

insuficient de achitare a energiei termice către prestatorii de aceste servicii de către consumatori, de 

tarifele care nu acoperă cheltuielile justificate ale întreprinderilor energetice, precum și de necesitatea 

asigurării plăţilor către S.A. „Moldovagaz” pentru gazele naturale consumate, S.A. „Termoelectrica” și 

S.A. „CET-Nord” nu au avut posibilitate de a procura cantitatea necesară de păcură pentru asigurarea 

rezervelor corespunzătoare de combustibil. 

Astfel, în contextul necesității restituirii combustibilului de rezervă în termenii stabiliţi Agenției Rezerve 

Materiale de către S.A. „CET-Nord” și S.A. „Termoelectrica”, se menționează că, până în prezent, 

întreprinderile nu au posibilitatea de a realiza acest lucru din motiv că procurarea cantităţilor respective 

de păcură ar afecta situația financiară a acestora, cât și nivelul de achitare a plăţilor faţă de S.A. 

„Moldovagaz” pentru gazele naturale livrate. Mai mult ca atât, merită a fi precizat faptul că din cauza 

datoriilor la zi, conturile furnizorilor de energie termică sunt sechestrate de către operatorul pieței de 

gaze naturale.  

De notat că, la data de 22.11.2017, datoriile S.A. „Termoelectrica” față de furnizorii de gaze naturale 

constituie cca 2 539,6 milioane MDL, iar datoriile S.A. „CET-Nord” pentru gazele naturale constituie – 

231,6 milioane MDL. De asemenea, este necesar de menționat că datoriile consumatorilor față de  

S.A. „Termoelectrica” constituie cca 890,8 milioane MDL, iar față de S.A. „CET-Nord” de cca 57,7 

milioane MDL.  

Totodată, urmare a nerespectării graficului indicat în pct.3 al Hotărîrii nominalizate, Agenția Rezerve 

Materiale a înaintat la data de 25.10.2017 nota de plată a penalității în sumă de 589 185,20 lei. Astfel, în 

temeiul art.13 (1) din Legea 589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare, 

Agenției Rezerve Materiale pentru primele 20 de zile din 01.10.2017 a calculat penalități în sumă de 29 

459,26 lei/zilnic, ce constituie 1% din costul păcurii nerambursate și din ziua următoare câte 44 188,89 

lei/zilnic. Conform estimărilor, în cazul menținerii graficului de restituire în varianta actuală, doar 

pentru nerestituirea a 420 tone în trimestrul III a.2017 pentru perioada 01.10.2017 – 31.12.2017 suma 

totală a penalităților va însuma 3 770,8 mii lei, care depăşeşte valoarea păcurii de 2 226,0 mii lei. Suma 

penalităţilor va creşte şi mai rapid din 01.01.2018, deoarece se va mai adăuga valoarea de 420 de tone 

nerestituite în trimestrul IV a.2017. 

În contextul celor relatate mai sus și a scopului urmărit de proiectul respectiv de hotărâre, ținem să 

precizăm faptul că odată cu îmbunătățirea situației financiare la întreprindere, așteptată pentru perioada 

imediat următoare ca rezultat al măsurilor curente întreprinse de către managementul acesteia, precum și 

activitățile realizate în cadrul proiectului de îmbunătățire a performanței SACET Chișinău cu finanțarea 

Partenerilor de Dezvoltare, problematica rezervelor de stat de păcură se va include pe agenda 

managementului întreprinderii și a organului de conducere. În acest context menționăm că, spre 

exemplu pentru S.A. „Termoelectrica”, pentru anul 2017 se preconizează înregistrarea unui profit net de 

cca 6,0 milioane lei.  



Aspectul economic. În cazul nerestituirii de către întreprinderile în cauză a volumelor specificate de 

păcură în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Agenţia Rezerve Materiale poate aplica 

penalităţi financiare. Astfel, nerestituirea rezervelor de păcură până la data de 31.12.2017, sau livrarea 

acesteia cu întârziere, pot fi aplicate următoarele penalități în conformitate cu prevederile art. 13 al Legii 

nr. 589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare: 

➢ S.A. „TERMOELECTRICA” 

5 300 (lei/t) х 840 t păcură х 1% = 44 520 lei, zilnic în decursul primelor 20 de zile, 

5 300 (lei/t) х 840 t păcură х 1,5% = 66 780 lei, pentru fiecare zi ce urmează. 

➢ S.A. „CET-Nord” 

5 300 (lei/t) x 112 t păcura x 1%   = 5 936 lei, zilnic în decursul primelor 20 de zile,  

5 300 (lei/t) x 112 t păcură x 1,5% = 8 904 lei, pentru fiecare zi ce urmează. 

Totodată, potrivit prevederilor pct. 31 al Hotărârii Guvernului nr. 20 din 20.01.2009 cu privire la 

eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat, se stabileşte, începând cu 1 ianuarie 

2013, scutirea Agenţiei Rezerve Materiale de plata cheltuielilor pentru păstrarea păcurii din rezervele 

materiale de stat de către întreprinderile de generare a energiei electrice şi a energiei termice (S.A. 

„TERMOELECTRICA” şi S.A. „CET-Nord”, municipiul Bălţi).  

În acest sens, cheltuieli cumulative suportare de către S.A. „TERMOELECTRICA” pentru păstrarea 

păcurii din rezervele materiale de stat au atins valoarea de 30,5 mil. lei, iar cu datoriile neachitate pentru 

anii 2011-2012, suma atinge valoarea de 36,2 mil. lei. Mai mult ca atât, impactul negativ al îndeplinirii 

pct. 31 din Hotărârea Guvernului se exprimă şi prin necalcularea și neachitarea valorii TVA față de 

bugetul statului în mărime de peste 6 mil. lei până în prezent și peste 1,617 mil. anual. Totodată, ținem 

să menționăm că cheltuielile întreprinderilor S.A. „TERMOELECTRICA” și S.A. „CET-Nord” pentru 

păstrarea păcurii din rezervele materiale de stat nu pot fi suportate de către consumatorii de energie 

termică. 

Aspectul financiar. Implementarea Hotărârii Guvernului respective nu necesită alocarea unor mijloace 

financiare suplimentare din bugetul de stat.  

Aspectul organizatoric. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, nu este necesară crearea 

unei instituţii noi pentru realizarea Hotărârii Guvernului respective.  

Aspectul normativ. Prezenta Hotărâre a Guvernului este elaborată în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi nu necesită elaborarea sau modificarea altor acte normative sau legislative. 

Aspectul temporar. Hotărârea Guvernului în cauză este elaborată pentru o perioadă de timp 

determinată (2020), care va înceta după restituirea păcurii de către S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-

Nord” către Agenţia Rezerve Materiale. 

Reieşind din cele menţionate și luînd în considerare cu certitudine faptul că, executarea prevederilor pct. 

31 al Hotărârii Guvernului sus-menţionate generează impact negativ asupra activității S.A. 

„TERMOELECTRICA”, care suportă pagube materiale esențiale, se modifică Hotărârea Guvernului nr. 

20 din 20.01.2009 prin excluderea pct. 31. În contextul celor expuse mai sus, precum şi în scopul evitării 

periclitării securității energetice a țării, Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă proiectul 

Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20 din 20.01.2009. 
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