
 
 

R  A P O R T U L 
Agenţiei  Rezerve Materiale vizând  gestionarea  bunurilor materiale 

din rezervele materiale  ale statului  pe parcursul  anului 2011 
 

(raportul conţine doar informaţie neconfidenţială ce nu contravine 
prevederilor  Legii nr. 245 din 27.11.08 cu privire la secretul de stat, 

Hotărîrii Guvernului nr. 411 din 25.05.10 privind aprobarea 
Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secretul de stat 

şi altor acte normative de profil) 
 

Agenţia Rezerve Materiale (în continuare Agenţia) pe parcursul perioadei de 
referinţa Agenţia a activat în conformitate cu prevederile Legii nr. 589 din 
22.09.1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare,  Legii nr. 52-XVIII 
din 31.03.2011  privind bugetul de stat pentru anul 2011, Hotărîrii Guvernului nr. 
827 din 16.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, Planului de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova pentru anul 2011, alte acte legislative şi normative ce ţin de 
activitatea instituţiei. 

Agenţia promovează politicile statului în domeniul rezervelor materiale ale 
statului, ca sursă internă de securitate, prin crearea stocurilor de bunuri materiale, 
destinate pentru a interveni operativ în situaţii excepţionale, determinate de 
calamităţi naturale, fenomene economice sau sociale, conjuncturi externe şi altă forţă 
majoră. Concomitent contribuie tangenţial la executarea continuă a măsurilor 
preconizate pentru atingerea scopurilor stabilite de Programele şi Strategiile 
Naţionale lansate de Guvern. Colaborează cu alte organe ale administraţiei publice 
centrale şi locale abilitate întru lichidarea consecinţelor în situaţii excepţionale, 
determinate de factori naturali sau alte cauze cu efecte catastrofale asupra economiei 
naţionale şi populaţiei afectate. 

Agenţia, întreprinderile şi organizaţiile subordonate, pe parcursul perioadei de 
referinţă au întreprins un şir de măsuri cu privire la administrarea, coordonarea 
activităţilor sale şi exercitarea controlului în sistemul rezervelor materiale ale 
statului, crearea, acumularea (stocarea), împrospătarea (înnoirea) şi păstrarea 
bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului. 

Astfel, întru realizarea sarcinilor de bază în domeniul rezervelor materiale ale 
statului, conform „Legii bugetului de stat pe anul 2011”, nr. 52-XVIII din 
31.03.2011 pentru acumularea şi păstrarea bunurilor materiale din rezervele 
materiale ale statului, Agenţiei i-au fost aprobate surse financiare în sumă de 4000,0 
mii lei, care au fost valorificaţi integral.  

Concomitent, conform planului general de finanţare ale mijloacelor speciale, 
veniturile parvenite de la comercializarea bunurilor materiale din rezervele materiale 
ale statului pe anul 2011, preconizate pentru stocarea şi păstrarea bunurilor materiale, 
au fost aprobate în sumă de 26586,7mii lei. 

Din mijloacele băneşti bugetare şi cele obţinute de la comercializarea bunurilor 
materiale în rezultatul deblocării, conform planului de împrospătare aprobat pe anul 
2011 şi în rezultatul îndeplinirii eficiente a contractelor încheiate, rezervele materiale 
ale statului au fost completate cu bunuri materiale necesare pentru intervenirea 
operativă în situaţii excepţionale. 



Agenţia, conform hotărârilor şi deciziilor Guvernului Republicii Moldova, a 
eliberat bunuri materiale din rezervele materiale ale statului pentru lichidarea 
consecinţelor calamităţilor naturale ce au avut loc pe parcursul ultimilor ani, a 
intervenit operativ la asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale. 

În scopul lichidării consecinţelor calamităţilor naturale, pe parcursul anului 
2011 au  fost eliberate bunuri materiale în sumă de 372,75 mii lei: 

- Raionului Edineţ (Primăria satului Feteşti) - 243 foi de ardezie – în sumă de 
19,92 mii lei (Hotărîrea Guvernului  nr. 261 din 12.04.11);  

- Consiliului raional Teleneşti – 602 foi ardezie - în sumă de 51,17 mii lei 
(Hotărîrea Guvernului  nr. 379 din 26.05.11); 

- Raionului Soroca (Internatul psihoneurologic din satul Bădiceni) - 70 foi 
ardezie - în sumă de 5,95 mii lei (Hotărîrea Guvernului  nr. 379 din 26.05.11); 

- Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului de 
Interne - 980 foi ardezie în sumă de 82,4 mii lei, 63 m. cubi de cherestea în sumă de 
180,70 mii lei şi 379 kg motorină în sumă de 5,75 mii lei, pentru transportarea 
bunurilor materiale (Hotărîrea Guvernului  nr. 715 din 22.09.11). 

- Consiliului raional Rîşcani – 6,44 m. cubi cherestea şi 100 foi ardezie - în 
sumă de 26,86 mii lei (Hotărîrea Guvernului  nr. 890 din 28.11.11); 

O importanţă majoră asupra asigurării securităţii alimentare a ţării, o are 
completarea, păstrarea şi menţinerea la nivelul cuvenit a stocurilor de grâu alimentar 
din rezervele materiale de stat. 

În scopul asigurării populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie  şi menţinerii 
preţurilor stabile ale acestora pe piaţa internă, pe parcursul anilor 2010-2011, prin 
hotărîrile Guvernului nr. 910 din 27.09.2010, nr. 80 din 14. 02.2011, nr. 113 din 
02.03.2011, nr. 318 din 04.05.2011 şi nr. 539 din 14.07.2011, din  rezervele 
materiale de stat au fost eliberate 21186,8 tone grîu alimentar. Acest volum de grîu 
alimentar a fost distribuit, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare şi organelor administraţiei publice locale, la 70 agenţi economici, 
producători de pîine şi produse de panificaţie. Volumele menţionate de grîu urmau să 
fie restituite pînă la 01 septembrie 2011, însă pînă la finele anului şi-au onorat 
integral obligaţiunile doar 60 agenţi economici, care au restituit în rezervele 
materiale de stat 65,35 la sută din volumul împrumutat.  

Ţinînd cont de prognozele nefavorabile privind roada de grîu pentru anul 2012 
şi în scopul reîntregirii rezervelor de cerealiere, care au fost eliberate pe parcursul 
anilor 2010-2011, Agenţia a întreprins un şir de măsuri, întru încasarea silită a 
datoriilor debitoriale, inclusiv au fost înaintate 14 cereri de chemare în judecată. La 
momentul  înaintării cererilor de chemare în judecată 5 debitori au restituit complet 
datoria. Pe un caz a fost adoptată hotărîrea instanţei judecătoreşti, iar titlul executoriu 
a fost expediat  executorului judecătoresc spre executare silită, la locul amplasării 
debitorului. 

În prezent în instanţele judecătoreşti raionale se află la examinare 8 cazuri. 
Debitorii, care nu doresc să-şi onoreze angajamentele asumate privind restituirea 
grîului alimentar în rezervele de stat în termenii stabiliţi de Hotăririle Guvernului şi 
contractele încheiate, sunt următorii: 

  -  Î.I. ”LILIA” or. Edineţ – 200,0 tone grîu alimentar;  
  -  SRL ”Agro–Aurire” or. Hînceşti – 420,0 tone grîu alimentar; 
  -  SRL ”Rusagrovest” or. Rîşcani,  - 100,0 tone grîu alimentar; 
  -  I.M. ”Micovim Grup” or. Şoldăneşti – 80,0 tone grîu alimentar; 



  -  SRL ”Izvorul Mariei” or. Ungheni - 326,295 tone grîu alimentar; 
  -  S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” - 6000,0 tone grîu alimentar; 
  -  SRL ”Macador–Prim” - 145 tone grîu alimentar; 
  -  SRL ”Cazacu&Co” - 13,48 tone grîu alimentar. 
Cu regret, constatăm faptul că, în pofida măsurilor întreprinse de Agenţie, va fi 

dificil de a încasa datoriile de la debitorii restanţi. Spre exemplu, atît Î.I.”LILIA” or. 
Edineţ, ce a primit cantitatea de 200 tone de grîu alimentar, cît şi garantul restituirii - 
SRL ”Vovc & CO”, sînt declaraţi de către Curtea de Apel or. Bălţi în stare de 
insolvabilitate. Conform informaţiei  administratorului procedurii de insolvabilitate, 
ambele întreprinderi nu dispun de active, ce ar putea satisface creanţele validate. 
Reieşind din situaţia economico–financiară creată la aceste întreprinderi, ambele, 
posibil, vor fi lichidate şi creanţele vor fi trecute în datorii debitoare dubioase. În 
scopul protejării intereselor statului, Agenţia s-a adresat către Centrul de Combatere 
a Crimelor Economice şi Corupţie cu cererea privind examinarea cauzei date (Î.I. 
„LILIA”) din punct de vedere a  falsificării insolvabilităţii sau comiterii fraudei. 
Concomitent,  Agenţia s-a adresat  către CCCEC cu cererea privind  examinarea  
cauzei  nerestituirii datoriei în proporţii   mari de 420 de tone de grîu alimentar de 
către SRL „Agro-Aurire” or. Hînceşti. 

Concomitent, la indicaţia Guvernului, la finele lunii februarie anul 2012, 
Agenţia  a anunţat o licitaţie publică pentru achiziţionarea a 10,0 mii tone grîu 
alimentar. 

Un alt aspect important în activitatea Agenţiei este asigurarea securităţii 
energetice a ţării. Sarcina de asigurare a securităţii energetice a ţării Agenţia o 
realizează prin achiziţionarea şi depozitarea la punctele de păstrare în rezervele 
materiale ale statului a resurselor energetice conform volumelor stabilite. Astfel, la 
disponibil sînt suficiente cantităţi de păcură, motorină şi cărbune. Pentru restabilirea 
sistemelor de aprovizionare cu energie electrică şi a liniilor de telecomunicaţii sunt 
depozitate staţii electrice, conductoare electrice, produse de cabluri, piloni de beton 
armat. 

Agenţia permanent întreprinde măsuri în vederea completării rezervelor 
materiale ale statului şi menţinerii volumelor de acumulare stabilite.   

Pentru completarea rezervelor materiale ale statului, conform sarcinilor stabilite 
de Guvern, sînt necesare alocări financiare suplimentare de cel puţin 30 mil. lei 
anual,  pe cînd alocările anuale reale din bugetul de stat a mijloacelor financiare sînt 
de 4 mil. lei, ceea ce asigură doar parţial plata cheltuielilor pentru păstrarea bunurilor 
materiale din rezervele materiale ale statului dar nu şi completarea stocurilor. 

Este necesar de menţionat, că pe parcursul perioadei de gestiune, colaboratorii 
Agenţiei au efectuat controale a disponibilului şi condiţiilor de păstrare a bunurilor 
materiale din rezervele materiale de stat şi celor primite în calitate de ajutoare 
umanitare, depozitate la diferiţi agenţi economici din teritoriu, în bază de contracte. 

În rezultatul controalelor efectuate au fost depistate abateri de la prevederile 
contractuale şi Regulamentul cu privire la rezervele de stat, care au fost fixate în 
actele de control întocmite, cu recomandări concrete pentru înlăturarea lor. Direcţia 
rezerve materiale ale statului monitorizează îndeplinirea recomandărilor şi obiecţiilor 
stipulate în actele de control. În cazurile de neîndeplinire a recomandărilor şi 
înlăturare a abaterilor depistate s-au luat măsuri de constrîngere faţă de persoanele 
responsabile ce au comis încălcări. 



Un impact pozitiv în optimizarea activităţii cu bunurile materiale din rezervele 
materiale ale statului va avea realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268 din 
08.04.2009, prin care a fost aprobat Conceptul Sistemului Informaţional Automatizat 
„Registrul rezervelor materiale ale statului”. Lipsa surselor financiare a făcut 
imposibilă realizarea măsurilor de creare şi implementare a sistemului nominalizat. 

Menţionăm că, în urma digitizării registrului menţionat şi înzestrării sistemului 
cu tehnologii şi tehnici noi de evidenţă şi control a bunurilor stocate, se vor  
automatiza un şir de funcţii manuale ale funcţionarilor Agenţiei. În aşa mod se va 
efectua evidenţa şi dirijarea operativă a stocurilor bunurilor din rezervele materiale 
ale statului, amplasate la diferite puncte de păstrare, fapt ce va îmbunătăţi activitatea 
cu rezervele materiale ale statului pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei 
şi protecţia populaţiei în situaţii excepţionale şi va contribui în mod direct la 
îmbunătăţirea activităţii cu bunurile din rezervele materiale ale statului. 
Conştientizînd importanţa celor menţionate, Agenţia va conlucra în continuare cu 
Centrul de Guvernare Electronică în vederea alocării mijloacelor financiare pentru 
digitizarea SIA RRMS. 

Suplimentar este necesar de menţionat că, întru depăşirea situaţiei curente în 
sistemul rezervelor materiale ale statului şi îmbunătăţirea activităţii cu bunurile 
materiale ale statului, întreţinerea şi păstrarea cantitativă şi calitativă a lor, 
reîntregirea stocurilor Agenţia: 

- va continua promovarea politicii statului în activitatea cu rezervele materiale 
ale statului, ca sursă internă de securitate, prin constituirea stocurilor de bunuri 
materiale, păstrarea şi eliberarea acestora în situaţii excepţionale; 

- va conlucra cu Ministerul Finanţelor în vederea alocării mijloacelor financiare 
suplimentare strict necesare pentru completarea stocurilor rezervelor materiale ale 
statului, a păstrării şi întreţinerii acestora, conform sarcinilor puse de Guvern; 

- va conlucra cu Centrul de Guvernare Electronică în vederea alocării 
mijloacelor financiare pentru digitizarea Sistemului Informaţional Automatizat 
„Registru rezerve materiale ale statului” în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 
268 din 8 aprilie 2009 şi va întreprinde măsuri pentru implementarea lui; 

- va intensifica şi eficientiza activitatea în scopul achitării datoriilor debitoriale 
faţă de rezervele materiale ale statului.  

 
 
 
 


