Cu privire la prelungirea termenului de restituire a grîului
alimentar în rezervele materiale de stat
________________________________________________
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.Se permite Agenţiei Rezerve Materiale să prelungească termenul
de restituire a grîului alimentar, eliberat din rezervele materiale de stat
în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 280 din 20 mai 2015
„Cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale
de stat”, după cum urmează:
- Combinatului de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” SA, pînă la
1 octombrie 2016;
- Societăţii pe Acţiuni „Fabrica de pîine din Orhei” şi SC „Spicuşor”
SRL, pînă la 31 decembrie 2015;
2. Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” SA, Societatea
pe Acţiuni „Fabrica de pîine din Orhei” şi SC „Spicuşor” SRL v-or
încheia acorduri adiţionale la contractele de eliberare a grîului alimentar
încheiate anterior şi v-or prezenta, în mod obligatoriu, garanţiile bancare
după forma şi în modul stabilit de Codul civil al Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei Rezerve
Materiale.
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Notă informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la prelungirea termenului de
restituire a grîului alimentar în rezervele materiale de stat”
Proiectul de hotărîre în cauză a fost elaborat în baza indicaţiei Guvernului
RM nr. 1218-259 din 08 octombrie 2015, referitor la adresările Combinatului de
panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” SA, Societatea pe Acţiuni „Fabrica de
pîine din Orhei” şi SC „Spicuşor” SRL din Lipcani, care solicită prelungirea
termenului de restituire a grîului alimentar, eliberat din rezervele materiale de
stat în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 280 din 20 mai 2015
„Cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat” şi
scrisorii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 18/2-618 din
08.10.2015, care susţine solicitările menţionate.
Conform confirmărilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, la
moment întreprinderile nominalizate nu au fost în situaţia de executare a
termenului indicat în Hotărîrea Guvernului nr.280 din 20 mai 2015, care
prevedea restituirea cantităţilor de grîu alimentar, eliberat din rezervele
materiale de stat, pînă la 1 octombrie 2015.
Pentru Combinatului de panificaţie „ ‚Franzeluţa” este imposibilă ajustarea
preţurilor la produsele de panificaţie în conformitate cu creşterea cheltuielilor
suportate în procesul de producţie, iar tendinţa creşterii actuale a preţurilor pe
piaţa internă a grîului din cauza fluctuaţiei cursului valutar, provoacă majorarea
preţului făinii şi complică activitatea stabilă a întreprinderii. Totodată,
Combinatul duce lipsa de mijloace circulante pentru achiziţionarea materiei
prime. Rezultatul financiar obţinut de entitate pentru 8 luni a anului curent
denotă o creştere a pierderilor în sumă de 8399808 lei. Numai de la producerea
sortimentului de pîine pe 7 luni 2015, combinatul a înregistrat pierderi în sumă
de 16303100 lei, pe 6 luni – pierderile constitue 13911600 lei.
Ţinînd cont de seceta din anul curent şi avînd în vedere, că calitatea grîului
alimentar recoltat lasă mult de dorit, deoarece glutenul este la un nivel mic (1618%), achiziţionarea grîului pentru a fi restituit în rezervele de stat a devnit o
problemă. Societatea pe Acţiuni „Fabrica de pîine din Orhei” şi SC „Spicuşor”
SRL au nevoe de timp mai îndelungat pentru căutarea şi negocierea cu
potenţialii vînzători de grîu alimentar, precum şi căutarea mijloacelor financiare
suficiente pentru achitarea în avans a grîului.
Avînd în vedere cele menţionate mai sus şi situaţia creată, în scopul
asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi activităţii fără întrerupere a
întreprinderilor de panificaţie nominalizate, propunem prelungirea termenului de
restituire a grîului alimentar, eliberat din rezervele materiale de stat în baza

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 280 din 20 mai 2015, după cum
urmează:
-Combinatului de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” SA pînă la 1
octombrie 2016;
-Societăţii pe Acţiuni „Fabrica de pîine din Orhei” şi SC „Spicuşor” SRL din
or. Lipcani pînă la 31 decembrie 2015.
Proiectul de hotărîre prezentat se încadrează în prevederile Legii privind
rezervele materiale de stat şi de mobilizare nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995.
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