
 
 

R  A P O R T U L 

Agenţiei  Rezerve Materiale vizând  gestionarea  bunurilor materiale 
      din rezervele materiale  ale statului  pe parcursul  anului 2010 

 

    (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) promovează politica 
statului în domeniul rezervelor materiale ale statului, ca sursă internă de securitate, 
prin crearea rezervelor de bunuri materiale, administrarea şi controlul acestora. 
Intervine în situaţii excepţionale, determinate de calamităţi naturale, fenomene 
economice sau sociale, conjuncturi externe, şi alte forţe majore, precum şi contribuie 
tangenţial la executarea continuă a măsurilor preconizate întru atingerea scopurilor 
stabilite de Programele şi Strategiile Naţionale lansate de Guvern. Colaborează cu 
alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale abilitate pentru atenuarea 
consecinţelor  în situaţii excepţionale, determinate de factori naturali sau alte cauze 
cu efecte catastrofale asupra economiei naţionale şi populaţiei afectate.  

Agenţia, întreprinderile şi organizaţiile subordinate, 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 2010”, nr.133-XVIII din 
23.12.2009 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 valorifiaţi integral.  

În perioada de referinţă Agenţia a primit din Fondul de Rezervă al Guvernului 
mijloace financiare în sumă de 6238,3mii lei destinaţi reîntregirii stocurilor bunurilor 
materiale din rezervele materiale de stat. 

Concomitent, conform planului general de finanţare ale mijloacelor speciale, 
veniturile parvenite de la comercializarea bunurilor materiale din Rezervele materiale 
ale statului pe anul 2010, preconizate pentru stocarea, păstrarea bunurilor materiale, 
au fost aprobate în sumă de 40000,0 mii lei.  

Sursele financiare din contul mijloacelor speciale au fost utilizate de către 
Agenţie şi întreprinderile subordonate pentru procurarea şi stocarea bunurilor 
materiale în rezerva de stat şi de mobilizare, achitarea cheltuielilor de recepţionare şi 
păstrare a rezervelor materiale de stat şi de mobilizare.  

S-au eliberat din rezervele materiale de stat bunuri materiale în sumă de 
27209,64 mii lei, din care, conform hotărârilor şi deciziilor Guvernului, s-au eliberat 
bunuri materiale din rezervele materiale ale statului pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale, astfel s-a intervenit operativ la asigurarea funcţionării stabile a 
economiei naţionale şi protecţiei populaţiei. 

Pe parcursul anului  2010, în aceste scopuri au fost eliberate bunuri materiale:  
ardezie - 3558 foi în sumă de 178,70 mii lei, cherestea – 27,34 m3 în sumă de 81,08 



mii lei, motorină 75,97 tone în sumă de 437,57 mii lei, benzină -27,1 tone în sumă de 
265,74 mii lei, linohrom – 600 m2 în sumă de 16,7 mii lei, conserve din carne  - 5136 
borcane în sumă de 77,97 mii lei, ciment – 48 tone în sumă de 56,0 mii lei, sobe – 50 
bucăţi în sumă de 47,7 mii lei. 

 De asemenea, în scopul acordării asistenţei materiale sinistraţilor din raioanele 
afectate de inundaţiile din vara anului 2010,  în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 976 
din 19 octombrie 2010 „Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele 
materiale de stat” au fost eliberate 357 tone carbune în sumă de 1017,5 mii lei; 10,0 
tone motorină în sumă de 132,85 mii lei - Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale al Ministerului de Interne pentru transportarea cărbunelui la locul de 
destinaţie; 1,33 tone benzină în sumă de 18,49 mii lei - întreprinderilor subordonate 
Agenţiei Rezerve Materiale pentru transportarea bunurilor materiale unităţilor 
administrativ-teritoriale afectate de inundaţii. 
 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1 din 09.01.2010 cu privire la 
acordarea unui ajutor umanitar, Agenţia a eliberat Republicii Albania bunuri 
materiale din rezervele materiale ale statului pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale în sumă de 540,6, inclusiv din rezervele statului - 364,7 mii lei, 
din care: zahăr – 20,0 tone în sumă de 210,0 mii lei,  făină -20 tone  în sumă de 80,0 
mii lei, pompe – 3 unităţi în sumă de 74,7 mii lei. 

 

Pentru asigurarea populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie  şi menţinerea 
preţurilor stabile ale acestora pe piaţa internă, conform Hotărîrii Guvernului nr.910 
din 27 septembrie 2010, Agenţia a fost autorizată să elibereze din rezervele materiale 
ale statului în vederea împrospătării şi înlocuirii periodice 15000 tone grîu alimentar 
întreprinderilor de panificaţie nominalizate de consiliile raionale, municipale şi 
Uniunea Centrală „Moldcoop”.  

 

 Permanent, Agenţia întreprinde măsuri în vederea completării şi menţinerii 
rezervelor materiale de stat şi volumele de acumulare a acestora, care este o 
necesitate vitală pentru populaţie şi economia naţională, fiind, totodată, în mod direct 
dependentă de starea financiară din economia naţională a republicii. Aşa dar, reieşind 
din posibilităţile de finanţare a rezervelor materiale ale statului se stabilesc nivelurile 
stocurilor şi termenele de securitate în situaţiile excepţionale, determinate de forţe 
majore. 

Majoritatea stocurilor bunurilor materiale din rezervele de stat s-au calculat 
reieşind din durata perioadei de risc şi normativele de consum stabilite anterior de 
Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru un locuitor din republică. 

O atenţie sporită a fost acordată unor bunuri materiale, care au o însemnătate 
strategică pentru economia naţională, asigură securitatea alimentară şi energetică a 
ţării. Astfel, în scopul asigurării securităţii alimentare a fost stabilit un stoc de grâu 
alimentar pentru o perioadă de risc de 45 zile, iar pentru a asigura securitatea 
energetică – stocuri de păcură şi cărbune pentru o perioadă de 30 zile. 

 

Un impact pozitiv în activitatea cu rezervele materiale ale statului va avea 
realizarea  Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova 
Electronică” întru ridicarea gradului de operativitate în activitatea cu rezervele 
materiale ale statului. În acest sens, Agenţia a elaborat Concepţiea  Sistemului 



Informaţional Automatizat „Registrul rezervelor materiale ale statului” - document 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 08.04.2009. 

Actualmente Agenţia este în căutarea surselor financiare pentru realizarea 
măsurilor de creare şi implementare a acestui sistem în conformitate cu Planul de 
acţiuni de elaborare şi implementare a sistemului. Respectiv, nu a fost posibilă 
contractarea serviciilor de elaborare a caietului de sarcini şi procurarea soft-ului 
pentru acest sistem în termenul stabilit. În situaţia creată, Agenţia preconizează 
executarea prevederilor hotărîrii sus-menţionate la identificarea surselor financiare în 
acest scop.   

Odată cu implementarea proiectului şi înzestrarea sistemului cu tehnologii, 
tehnici noi de evidenţă şi control a bunurilor stocate, se vor automatiza un şir de 
lucrări manuale ale funcţionarilor, ce ţin de 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.  

 

În urma aprobării noului nomenclator în rezervele de mobilizare s-a creat un 
stoc considerabil de bunuri materiale supranormă, care, datorită măsurilor 
întreprinse, pe parcursul anului 2010 au fost comercializate.  

În acest sens au contribuit esenţial Baza Specială de Aprovizionare Medicală 
(subordonată Agenţiei) şi Baza Republicană Tehnică Materială, or. Orhei.  

 

Pe parcursul perioadei de referinţă, Agenţia, conform hotărîlor Guvernului, a 
eliberat bunuri materiale din rezervele de mobilizare pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale, asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale şi 
protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale în sumă de 1176,1 mii lei. 

 
 

În final, este necesar de menţionat, că 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. 133 din 23.12.2009 privind 
bugetul de stat pentru anul 2010, 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 2010 
aprobat prin Hotărîrea Guvernululi nr. 194 din 18.03.2010, alte acte normative ce ţin 
de  misiunea şi funcţiile instituţiei. 


