
Nota informativă 
la proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la  

modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009”   
 

           Proiectul de hotărîre în cauză este elaborat în scopul stabilirii modului de 
plată a cheltuielilor de păstrare, împrumut a păcurei din rezervele materiale de stat, 
precum şi  restituirea de către întreprinderile de generare a energiei electrice şi 
energiei termice a păcurii din rezervele materiale de stat, eliberate cu titlu de 
împrumut prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 20 din 20 ianuarie 2009 
„Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat”. 
 

          Stocul de păcură existent  în rezervele materiale de stat în majoritate se afla la 
păstrare la întreprinderile de  generare a energiei electrice şi a energiei termice 
(Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul 
Chişinău”, Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul 
Chişinău” şi Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare Nord, 
municipiul Bălţi”). Conform calculelor, cheltuielile de păstrare a păcurii suportate de 
depozitari constitue anual circa 11 milioane lei. 
 

 Eliberarea cu titlu de împrumut fără plată a păcurii din rezervele materiale de 
stat contravine  prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de 
mobilizare nr. 589-XIII din 22.09.95 şi limitează posibilităţile Agenţiei de a obţine  
mijloace  speciale necesare pentru acoperirea  cheltuielilor, prioritar celor  de 
păstrare, completare, întreţinere şi dezvoltare a sistemului rezervelor materiale de 
stat. Astfel prin derogarea din Hotărîrea nr.20 din 20 ianuarie 2009 nu s-au achitat 
plăţile pentru împrumut calculate în sumă de circa 120 milioane lei. 
 

          La elaborarea proiectului dat s-a ţinut cont de obiecţiile şi propunerile 
înaintate de Ministerul Finanţelor, care solicită  conformarea proiectului în cauză la 
modalitatea de plată a cheltuielilor pentru păstrarea şi recuperarea păcurii eliberate 
din rezervele materiale de stat, conform cerinţelor stabilite în actele normative şi 
legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În acest context propunem abrogarea 
punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 20, din 20 ianuarie 
2009 „Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat”, 
care prevede eliberarea păcurii din rezervele materiale de stat prin derogare de la 
prevederile Regulamentului cu privire la rezervele materiale de stat, fără depunerea 
plăţii pentru garanţie şi achitarea plăţii pentru împrumut. 
 

          În acelaş proiect de hotărîre s-a ţinut cont şi de propunerile  Ministerului 
Economiei, care solicită, pentru un sprijin întreprinderilor de generare a energiei 
electrice şi energiei termice, modificarea  graficului de restituire a păcurii 
împrumutate conform hotărîrii Guvernului nr.20 din 20.01.2009 „Cu privire la 
eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat”. 
          Reeşind din cele expuse, considerăm oportun şi rugăm Guvernul examinarea şi 
aprobarea proiectului de hotărîre prezentat în vederea reglementării modului de plată 
a cheltuielilor de păstrare şi împrumut a păcurii din rezervele materiale de stat.  
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Proiect 
             

GUVERNUL    REPUBLICII    MOLDOVA 
H O T Ă R Î R E   nr.____ 

din  “____”______________2011 

mun.Chişinău 
Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii  

Guvernului nr. 20 din  20 ianuarie 2009 
 

În temeiul art.10 alin.(4) din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind 
rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul 

 
HOTĂRĂŞTE:  

        
        Hotărîrea Guvernului nr.20 din 20ianuarie 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 ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
       1. Se abrogă punctul 2 din hotărîre. 
       2. Punctul 3 din hotărîre va avea următorul cuprins: 

“3. Întreprinderile de generare a energiei electrice şi energiei termice vor 
restitui păcura împrumutată conform contractelor încheiate cu Agenţia Rezerve 
Materiale, potrivit următorului grafic: 

Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul 
Chişinău”: 

-552 tone            - pînă la 31 decembrie 2011; 
-1650 tone  - pînă la 31 decembrie 2012; 
-1650 tone  - pînă la 31 decembrie 2013; 
-1650 tone  - pînă la 31 decembrie 2014; 
-1650 tone                         - pînă la31 decembrie 2015; 
-1650 tone                         - pînă la31 decembrie 2016. 
 
Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul 

Bălţi”: 
- 110 tone                    - pînă la 31 decembrie 2011; 
- 110 tone                    - pînă la 31 decembrie 2012; 
- 110 tone                    - pînă la 31 decembrie 2013; 
- 110 tone                    - pînă la 31 decembrie 2014; 
- 110 tone                    - pînă la 31 decembrie 2015; 
- 110 tone                    - pînă la 31 decembrie 2016; 
- 102, 8 tone                               - pînă la 31 decembrie 2017.” 

       3. Hotărîrea se completează cu un nou subpunct, 31, cu următorul cuprins:  
     „31.  Se stabileşte modul de plată  a cheltuielilor pentru păstrarea şi împrumutul 
păcurii din rezervele materiale de stat de către întreprinderile de  generare a energiei 
electrice şi a energiei termice (Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de 



Termoficare nr.1, municipiul Chişinău”, Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de 
Termoficare nr.2, municipiul Chişinău” şi Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică 
de Termoficare Nord, municipiul Bălţi”) conform Legii privind rezervele materiale 
de stat şi de mobilizare nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995.” 

4. Prezenta hotărîre întră în vigoare din 01 ianuarie 2011. 
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dlui Valeriu 

Lazăr, Viceprim-ministru, ministru  economiei şi dlui Vasile Pîntea, director general 
al Agenţiei Rezerve Materiale. 

 
 

  Prim-ministru       Vladimir Filat 
 
 Contrasemnează: 
 Viceprim-ministru, 

 ministru economiei     Valeriu Lazăr 
  
Ministrul finanţelor     Veaceslav Negruţa 
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