
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

și încheierea unei tranzacții de proporții 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea 

şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, art. 40 și 82 din Legea 

nr.1134/1997 privind societățile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 341) şi Legii bugetului de stat pentru 

anul 2021 nr. 258/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353-

357, art. 290), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul asigurării măsurilor 

în vederea soluționării problemei gazelor naturale, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ministerul Finanțelor, la solicitarea Agenției Proprietății Publice, va 

aloca, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2021, 

Societăţii pe Acţiuni „Energocom” mijloace financiare în sumă de 

1.393.784.000,00 (un miliard trei sute nouăzeci și trei milioane șapte sute optzeci 

și patru mii) lei pentru majorarea capitalului social al societății. 

 

2. Agenția Proprietății Publice, prin intermediul organelor de conducere ale 

Societății pe Acţiuni „Energocom”, va asigura: 

1) efectuarea emisiunii suplimentare închise de acțiuni în valoare de 

1.393.784.000,00 (un miliard trei sute nouăzeci și trei milioane șapte sute optzeci 

și patru mii ) lei şi înregistrarea acesteia în modul stabilit; 

2) aprobarea tranzacției de proporții privind cesionarea către Societatea pe 

Acțiuni „Energocom” a creanțelor deținute de Societatea pe Acțiuni 

„Moldovagaz” față de Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica”, create ca urmare a 

livrării anterioare a gazelor naturale cu valoarea nominală totală de 

1.330.621.613,66 (un miliard trei sute treizeci milioane șase sute douăzeci și una 

mii șase sute treisprezece) lei și 66 bani, contra sumei echivalente în lei 

moldovenești. 
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

 

 

  



 

Notă informativă la proiectul hotărîrii de Guvern 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare și încheierea unei tranzacții de 

proporții 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Proiectul a fost elaborat de Agenția Proprietății Publice din subordinea Guvernului 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite  

 Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare și 

încheierea unei tranzacții de proporții este elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. g) 

din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice,  art. 

40 și 82 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acţiuni şi Legii bugetului de 

stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, cu modificările ulterioare, precum şi în scopul 

soluționării problemei gazelor naturale.  

În scopul asigurării măsurilor în vederea procurării de gaze naturale pentru 

acoperirea deficitului și pentru consumul curent, urmare operării modificărilor la 

articolul 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, prin 

Legea nr.din 25.11.2021, a fost alocată suma de 1.700.000,0 mii lei pentru majorarea 

capitalului social al S.A.”Energocom”. 

Dat fiind că, în vederea executării pct.4), 5) și 6) ale Dispoziției Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 22 octombrie 2021, din suma 

indicată în articolul 6 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului pentru anul 2021, 

306216000 lei au fost deja utilizați pentru majorarea capitalului social al 

S.A.”Energocom”, Agenției Proprietății Publice în calitate de unic acționar al S.A. 

”ENERGOCOM”, urmează să solicite Ministerului Finanțelor, alocarea din contul 

mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2021, Societăţii pe Acţiuni 

„Energocom” mijloace financiare în sumă de 1.393.784.000,00 lei. 

 Totodată, prin demersul S.A.”Moldova Gaz” nr. 13-2115 din 22.11.2021, s-a 

informat despre faptul că la data de 22.11.2021, SAP „Gazprom” a notificat SA 

„Moldovagaz” despre intenția de sistare a livrării gazelor naturale în decurs de 48 de 

ore din momentul recepționarii notificării respective, în legătură cu neexecutarea 

obligațiilor contractuale privind achitarea consumului curent de gaze pentru luna 

octombrie 2021 în suma de 43 138 066,91 dolari SUA și a avansului în mărime de 

50 % pentru gazele naturale furnizate în luna noiembrie 2021 în suma de 35 140 

380,00 dolari SUA.  Este de menționat că conform prevederilor contractuale, sumele 

respective urmau a fi achitate pînă la data de 22.11.2021. Conform situației din 

22.11.2021, SA „Moldovagaz” a achitat doar suma disponibilă de 4 000 000 dolari 

SUA pentru gazele naturale livrate în luna octombrie 2021 și nu dispune de surse 

financiare pentru achitarea integrală a datoriei respective, din cauza înregistrării 

devierilor financiare negative acumulate, începînd cu luna iunie a anului curent și 

formate din diferența prețului faptic de achiziție a gazelor naturale și media anuală 

inclusă în tarif. 

Întru evitarea unei noi crize de gaze naturale, au fost examinate posibilele soluții 

alternative pentru achitarea gazelor livrate de SAP „Gazprom” și anume: 

reeșalonarea plăților pentru octombrie și noiembrie 2021, aplicarea unor credite la 

băncile comerciale, solicitarea unui împrumut corporativ de la SAP „Gazprom”, 

lex:LPLP199704021134
lex:LPLP20161216279
lex:LPLP20161216279
lex:LPLP20161216279


unele nefiind acceptate de SAP „Gazprom”, altele imposibil de realizat în termen 

scurt. 

În situația creata, în scopul soluționării problemei gazelor naturale și evitarea 

unei noi crize,  ținînd  cont de termenii restrânși, о soluție optimală ar fi utilizarea 

surselor financiare acordate din bugetul de stat S.A. „Energocom”. În acest sens, S.A. 

”Moldovagaz” poate primi de la S.A. „Energocom” suma necesară de circa 1,33 mlrd 

lei în schimbul cesiunii creanțelor sale față de S.A. ”Termoelectrica”. La data de 

01.11.2021, datoria S.A. ”Termoelectrica” față de S.A. „Moldovagaz”, în baza 

titlurilor executorii aflate în procedura de executare silita, constituie în total circa 1,8 

mlrd lei.  

Prin urmare, în privința S.A. ”Termoelectrica” sunt intentate mai multe 

proceduri de executare în baza documentelor executorii privind încasarea în 

beneficiul S.A. „Moldovagaz” a datoriilor aflate în procedurile executorilor 

judecătorești. De asemenea în cadrul acestor proceduri de executare au fost aplicate 

sechestre pe fluxul mijloacelor bănești aflate în conturile bancare ale 

„TERMOELECTRICA” S.A. în mărimea sumei urmărite și alte măsuri de asigurare 

a executării în formă de sechestre pe bunuri.  Reieșind din cele expuse, ținând cont 

de faptul că pe toate conturile bancare ale întreprinderii sunt aplicate sechestre, 

„TERMOELECTRICA” S.A. efectiv nu dispune de posibilitatea efectuării oricăror 

achitări fără permisiunea executorului judecătoresc și a creditorului S.A. 

„Moldovagaz”. 

În contextul celor expuse, în scopul soluționării problemei gazelor naturale se 

propune cesionarea către S.A.”Energocom” a creanțelor deținute de SA 

„MOLDOVAGAZ” față de S.A.”TERMOELECTRICA”  cu valoarea nominală 

totală de 1.330.621.613,66 (un miliard trei sute treizeci milioane șase sute douăzeci 

și una mii șase sute treisprezece) lei și 66 bani, contra sumei echivalente în lei 

moldovenești.  

Totodată, ținănd cont de prevederile art. 81 lit. a) din Legea nr.1134/1997 

privind societățile pe acțiuni, procurarea de către S.A.”Energocom” a creanțelor 

deținute de SA „MOLDOVAGAZ” față de S.A.”TERMOELECTRICA” create ca 

urmare a livrării anterioare a gazelor naturale  cu valoarea nominală totală de 

1.330.621.613,66, și valoarea activelor conform ultimelor situaţii financiare este 

calificată ca o tranzacție de proporții și urmează a di aprobată în cadrul adunării 

generale a acționarilor  S.A.”Energocom”.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii 

Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul hotărârii cu privire la alocarea mijloacelor financiare și încheierea 

unei tranzacții de proporții dispune alocarea de către Ministerul Finanțelor, la 

solicitarea Agenției Proprietății Publice, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul 

de stat pentru anul 2021, Societăţii pe Acţiuni „Energocom” a mijloacelor financiare 

în sumă de 1.393.784.000,00 (un miliard  trei sute nouăzeci și trei milioane șapte 

sute optzeci și patru mii) lei pentru majorarea capitalului social al societăţii. 

De asemenea se propune asigurarea de către Agenția Proprietății Publice prin 

intermediul organelor de conducere ale Societății pe Acţiuni „Energocom”,:  



1) efectuarea emisiunii suplimentare închise de acţiuni în valoare de

1.393.784.000,00 (un miliard  trei sute nouăzeci și trei milioane șapte sute optzeci și 

patru mii ) lei şi înregistrarea acesteia în modul stabilit; 

2) aprobarea tranzacției de proporții  privind cesionarea către S.A.”Energocom”

a creanțelor deținute de SA „Moldovagaz” față de S.A.”Termoelectrica” create ca 

urmare a livrării anterioare a gazelor naturale  cu valoarea nominală totală de 

1.330.621.613,66 (un miliard trei sute treizeci milioane șase sute douăzeci și una mii 

șase sute treisprezece) lei și 66 bani, contra sumei echivalente în lei moldovenești.   

5. Fundamentarea economico -financiară 

Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului nu impune modificarea altor acte 

normative.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Anunțul, proiectul și nota informativă la proiect au fost publicate pentru consultări 

publice pe pagina web a Agenției Proprietății Publice www.app.gov.md.  

Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi avizat de Ministerul Economiei, Ministerul 

Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor.   

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în 

contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de 

întreprinzător nr. 235/2006. Totodată, astfel decăzând necesitatea de a elabora 

analiza impactului de reglementare asupra proiectului dat, precum și necesitatea 

examinării acestuia în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea 

activității de întreprinzător. 

Șef Direcție evidență și monitorizare 

        a patrimoniului public        Natalia Vrabie 

Atribuțiile de funcție ale directorului general exercitate de către dna Natalia Vrabie în baza Ordinului 

APP nr. 172-c din 12.11.2021 

http://www.app.gov.md/
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