Com isia pentru Situaţii Excepţionale a R epublicii M oldova

DISPOZIŢIA
nr. 1 din 22 octombrie 2021
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă,
de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021 privind
declararea stării de urgenţă, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001,
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPUNE:
1. Se aprobă crearea Grupului de lucru de monitorizare în vederea
supravegherii procesului de achiziţii a gazelor naturale realizat de SA
„Energocom” în următoarea componenţă:
a) Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale - 1 persoană (preşedinte);
b) Ministerul Justiţiei - 1 persoană;
c) Ministerul Finanţelor - 1 persoană;
d) Serviciul de Informaţii şi Securitate - 1 persoană;
e) Procuratura Anticorupţie - 1 persoană;
f) Cabinetul Prim-ministrului - 1 persoană;
g) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor - 1 persoană.
2. Instituţiile menţionate vor desemna imediat persoanele în Grupul de lucru de
monitorizare si vor informa Preşedintele.
3. SA „Energocom”:
3.1. va crea grupul de lucru pentru achiziţia gazelor naturale;
3.2. va utiliza criteriile de eligibilitate pentru calificarea ofertanţilor conform
prevederilor din anexă;
3.3. va utiliza criterii pentru selectarea ofertei câştigătoare, conform prevederilor
din anexă;
3.4. va asigura trasabilitatea tuturor comunicărilor (corespondenţă scrisă şi
electronică, procese-verbale ale şedinţelor, mesajele electronice etc.) aferente
procesului de achiziţionare a gazelor naturale;
3.5.
va încheia cu SRL „Moldovatransgaz” un contract pentru achiziţionarea
primelor 5 mii. m3 de gaze naturale. Preţul de achiziţionare a gazelor naturale de către
SRL „Moldovatransgaz” de la SA „Energocom” va acoperi cheltuielile operaţionale,
taxele şi impozitele şi nu va include profit.
4. Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (3) din Legea finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modifică Legea bugetului de stat
pentru anul 2021 nr. 258/2020, în scopul alocării mijloacelor pentru majorarea
capitalului social al Societăţii pe Acţiuni „Energocom”, în sumă de până la 1700000,0
mii de lei din contul modificării soldurilor de mijloace băneşti la conturile bugetului de
stat.
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5. Transferarea mijloacelor se va efectua de către Ministerul Finanţelor în
baza prezentei dispoziţii, la solicitarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
6. Agenţia Proprietăţii Publice va asigura, prin intermediul organelor de
conducere ale SA „Energocom”, aprobarea efectuării emisiunii suplimentare închise de
acţiuni.
7. Se organizează activitatea Centrului de Dirijare în Situaţii Excepţionale al
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (în continuare Centru) în componenţa conform „codului portocaliu”, începând cu data de 23
octombrie 2021, ora 08.00 (mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi nr.69, sediul central al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI), cu stabilirea regimului de
activitate 24/24 până la o decizie suplimentară (componenţa concretă a efectivului
participant şi regimul de activitate pot fi modificate în funcţie de evoluţia situaţiei
operative, la decizia şefului Centrului).
8. La propunerea şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al
MAI, se desemnează conducător al Centrului domnul Alexandru OPREA, secretar de
stat al MAI.
9. Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării
Regionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,
Ministerul Apărării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Mediului,
Serviciul de Informaţii şi Securitate, Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă al MAI, Inspectoratul Management Operaţional al MAI, Inspectoratul
General al Poliţiei al MAI, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al MAI
vor delega în Centru, începând cu data de 23 octombrie 2021, ora 08.00, reprezentanţi
pentru desfăşurarea activităţilor de coordonare, schimb de informaţii, pe toată durată
activităţii, cu organizarea rotaţiei efectivului.
10.
Centrul:
10.1
va funcţiona în conformitate cu prevederile Regulamentului Centrului de
dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2018;
10.2
se va conduce de, prevederile Planului de acţiuni pentru situaţii
excepţionale pe piaţa gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019;
10.3
zilnic va sistematiza informaţia colectată cu privire la situaţia
excepţională - situaţie de alertă pe piaţa gazelor naturale şi o va prezenta Comisiei;
10.4
periodic va informa publicul cu privire la evoluţia situaţiei şi măsurile
întreprinse pentru gestionarea ei;
10.5
va menţine contactul permanent cu Punctele teritoriale de dirijare în
situaţii excepţionale (PTDSE) pentru asigurarea fluxului informaţional.
11.
Preşedinţii Comisiilor pentru situaţii excepţionale ale raioanelor,
mun. Chişinău, mun. Bălţi, UTA Găgăuzia vor activa, începând cu data de
23 octombrie 2021, ora 08.00, PTDSE ale Comisiilor pentru situaţii excepţionale
pentru monitorizarea permanentă a situaţiei, în condiţiile situaţiei excepţionale pe piaţa
gazelor naturale, care vor menţine fluxul informaţional cu Centrul.
12.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI va asigura
activitatea Centrului (încăperi pentru activitate, mijloace IT şi de comunicaţii, rechizite
de birou, hrană etc.).
2

13. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în termen de 5 zile, va organiza
identificarea soluţiei pentru valorificarea păcurii donate de către Guvernul României
Guvernului Republicii Moldova pentru depăşirea situaţiei actuale.
14. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor urgenta
realizarea măsurilor stipulate în Procesul-verbal nr. 12-53-242-7749 al şedinţei
Comisiei din 13 octombrie 2021 şi vor prezenta Comisiei, până la data de 25 octombrie
2021, rapoartele cu privire la nivelul de progres în realizarea măsurilor specificate.
15. SA „Moldovagaz” va încheia cu SRL „Moldovatransgaz” un contract de
echilibrare pe perioada stării de urgenţă.
16. SRL „Moldovatransgaz” va încheia cu SA „Energocom” un contract pentru
achiziţionarea primelor 5 mii. m3 de gaze naturale. Preţul de achiziţionare a gazelor
naturale de către SRL „Moldovatransgaz” de la SA „Energocom” va acoperi
cheltuielile operaţionale, taxele şi impozitele şi nu va include profit.
17. Furnizorii de servicii de găzduire a conţinutului online şi furnizorii de
conţinut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi ca, la decizia
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, să întrerupă imediat, cu
informarea publicului, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea
conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conţinutul respectiv se
promovează informaţii false ce afectează securitatea naţională, în condiţiile stării de
urgenţă aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021.
18. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova va aproba prin
ordin şi va face publică lista surselor cu conţinut online care promovează informaţii
false ce afectează securitatea naţională în condiţiile de stării de urgenţă aprobate de
către Parlament.
19. Furnizorii de reţea şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului, în temeiul ordinului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova
la sursele cu conţinut online incluse în ordinul menţionat.
Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei

Natalia GAVRILITA

*

*
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Anexă
la Dispoziţia nr. 1 din 22 octombrie 2021
a Comisiei pentru situaţii excepţionale
Modalitatea de desfăşurare a procedurii de achiziţii a gazelor naturale
în condiţiile stării de urgenţe pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii
Moldova
1. în perioada stării de urgenţă, pentru asigurarea deficitului de gaze naturale
estimat, SA „Energocom” va solicita oferte de la potenţialii furnizori/traderi de gaze
naturale, va selecta prin intermediul grupului de achiziţie instituit
câştigătorul/câştigătorii în baza criteriilor tehnice, economice şi financiare şi va încheia
contractul/contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale cu fumizorii/traderii de
gaze naturale în termene restrânse, cu posibilitate de prelungire a acestora.
2. Condiţii de eligibilitate a ofertanţilor
2.1. Companiile ofertante vor deţine licenţă în cel puţin un stat membru al
Uniunii Europene/Comunităţii Energetice.
2.2. Companiile ofertante vor demonstra că în anul 2020 au tranzacţionat mai
mult de 0.3 miliarde m .
2.3. SA „Energocom” este în drept să ceară actele care confirmă criteriile de
eligibilitate şi să excludă din concurs ofertele care nu corespund criteriilor de
eligibilitate sau dacă nu a primit documentele confirmative.
3. In scopul standardizării şi comparabilităţii ofertelor, SA „Energocom” va
utiliza contractele tip EFET {E u ro p e a n F e d e r a tio n o f E n e r g y T r a d e r s ). Preţul înaintat
de ofertanţi va fi bazat pe preţul zilei următoare de la Bursa de Energie din Olanda TTF
(Title Transfer Facility) emis de către publicaţia specializată A r g u s sau P E G A S (EEX)
şi ofertele vor fi cu punct de livrare: punct de interconectare Oleksiivka (UA>MD) şi
Ungheni (RO>MD).
4. SA „Energocom” se va ghida de criteriul celui mai mic preţ pentru selectarea
ofertei/ofertelor câştigătoare.
5. SA „Energocom” va asigura trasabilitatea tuturor informaţiilor şi a
corespondenţei efectuate în procesul de procurare a gazelor naturale, precum şi a altor
tranzacţii efectuate în perioada stării de urgenţă.
6. SA „Energocom” va informa constant Grupul de lucru de monitorizare creat
prin decizia CSE despre procesul de achiziţie, ofertele primite şi ofertele selectate.
/V
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