Comisia pentru Situatii-Exceptionale a Republicii Moldova
DISPOZITIA
nr. 5 din 19 noiembrie 2021

in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgenta,
de asediu ~i de razboi, art. 2 din Hotararea Parlamentului nr. 148/2021 privind
declararea starii de urgenta, pct. 6, 7, 8 ~i 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii
Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 1340/2001,
Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova
DISPUNE:
1. Agentia NationaHi pentru Reglementare in Energetica:
1.1. va aproba pretul pentru energia electrica produsa ~i tariful pentru energia
termica livrata consumatorilor de catre S.A. ,,Termoelectrica", S.A. ,,CET-Nord",
IM ,,TERMOGAZ BALTI", S.A. ,,COMGAZ-PLUS", S.A. ,,APA-CANAL
CHI$INAU", IM A RETELELOR $1 CENTRALELOR TERMICE COMRAT, IM
,,SERVICII COMUNALE GLODEN!", in termen de 1 zi de la aprobarea pretului
pentru furnizarea gazelor naturale conform pct.3 .3 din Dispozitia nr.4 a Comisiei pentru
Situatii Exceptionale a Republicii Moldova din 2 noiembrie 202 1, in conformitate cu
pct. 146 din Metodologia de calculare, aprobare ~i aplicare a preturilor ~i tarifelor
reglementate pentru producerea energiei electrice ~i termice, pentru serviciile de
distributie ~i fumizare a energiei termice, aprobata prin Hotararea nr. 396/2019 a
Agentiei N ationala pentru Reglementare in Energetica, rara solicitarea intreprinderilor,
prin derogare de la procedurile stabilite 'in Legea nr.92/2014 cu privire la energia
termica ~i promovarea cogenerarii, Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrica,
Legea nr. 174/2017 cu privire la energetica ~i Legea nr. 239/2008 privind transparenta
in procesul decizional, cu aplicarea din 1 noiembrie 2021 ;
1.2. in termen de 1 zi de la aprobarea preturilor pentru energia electrica produsa
de catre S.A. ,,Termoelectrica" ~i S.A. ,,CET-Nord", va aproba pretul reglementat
pentru fumizarea energiei electrice pentru S.A. ,,Energocom", in calitate de Furnizor
central de energie electrica, cu aplicarea acestuia incepand cu 1 noiembrie 2021, prin
derogare de la procedurile stabilite in Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrica,
Legea nr. 174/2017 cu privire la energetica ~i Legea nr.239/2008 privind transparenta
in procesul decizional.
1.3. Prin derogare de la Hotararea nr. 440/2020 a Agentiei Nationale pentru
Reglementare in Energetica, va scuti S.A. ,,Ehergocom" de plata regulatorie de 0,3%
pentru· genul de activitate - fumizarea gazelor naturale, efectuata de societate pe
parcursul lunilor octombrie - noiembrie 2021.
· 2. Prin derogare de la prevederile Codului vamal nr. 1149/2000, Codului fiscal
nr. 1163/1997, Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
marfurilor ~i Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, se permite Serviciului
Vamal ~i Serviciului Fiscal de Stat, cu titlu de exceptie, introducerea in tara, plasarea
sub regim vamal de import ~i export, cu scutirea de plata drepturilor de import ~i export
cantitatile de gaze naturale, in perioada starii d.e urgenta, in volum de 16734277

(25°C/0°C) kWh, ce reprezinta aproximativ 1,5 mil m 3 , preluate de la S.N.T.G.N. S.A.
,,Transgaz" de catre S.R.L. ,,Vestmoldtransgaz" ~i predate temporar operatorului de
transport adiacent S.R.L ,,Moldovatransgaz", in regim de urgenta, pentru asigurarea
echilibrarii retelelor de transport al gazelor naturale in scop tehnologic ~i evidentiate in
contul de echilibrare operationala (OBA), cu efectuarea formalitatilor vamale (atat pe
sensul Romania - Republica Moldova, cat ~i pe sensul Republica Moldova - Romania).
3. In pct. 3 .5 ~i pct. 16 din Dispozitia nr. 1 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale
a Republicii Moldova din 22 octombrie 2021, sintagma ,,5 mil. m 3" se substituie cu
sintagma ,,47 641 920 kWh'', ce reprezinta aproximativ 5 mil. rrr3.
4. Din pct.9 al Dispozitiei nr.3 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova din 30 octombrie 2021, textul Jn acest scop, S.A. ,,Energocom"
va semna cu S.A. ,,Moldovagaz" un contract de cesionare a fluxurilor bane~ti in
favoarea S.A. ,,Energocom", pana la onorarea deplina a obligatiilor S.A. ,,Moldovagaz"
fata de S.A. ,,Energocom". Contractul de cesionare a fluxurilor bane~ti este parte
integranta a Contractului-cadru ~i a Acordului aditional la Contractul-cadru." se
exclude.
5. S.R.L. ,,Moldovatransgaz" va deconta S.A. ,,Moldovagaz" volumul de gaze
naturale in valoare de 6 435 868 m3 , preluat de consumatori din stocul (pema
tehnologica) a conductelor magistrale in luna octombrie 202 1. S.A. ,,Moldovagaz" va
restitui S.R.L. ,,Moldovatransgaz", pana la data de 31 decembrie 2021, volumul de
gaze naturale prelevat din stoc (pema tehnologica), la pretul stabilit de catre Agentia
Nationala pentru Reglementare in Energetica.
6. Volumul de gaze naturale in valoare de 7 430 761 m3 , consumat in luna
octombrie 2021 din Contul operational de echilibrare OBA cu operatorul sistemului de
transport din Ucraina, se va factura de catre S.A. ,,Moldovagaz" in luna noiembrie 2021,
la preturile conform Hotararii nr.396/2020 a Agentiei Nationale pentru Reglementare
in Energetica, rara recalcularea costurilor conform Hotararii nr.503/2021 a Agentiei
Nationale pentru Reglementare in Energetica, a urmatorilor consumatori:
S.A. ,,Glass Container Company" (IDNO 1002600028650) - 500 000 m3 ;
S.A. ,,Glass Container Prim" (IDNO 1007600035781) - 500 000 m3 ;
S.R.L. ,,Moldova Zahar" (IDNO 1011604000182) - 5 002 906 m3 ;
S.A. ,,Termoelectrica" (IDNO 109903600026295)- 1 427 855 m 3 •
7. Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt
obligatorii ~i executorii pentru conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale
~i locale, ai agentilor economici, ai institutiilor pub lice, precum ~i pentru cetateni ~i alte
persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
8. Prezenta dispozitie intra in vigoare d_in momentul emiterii ~i se publica pe
pagina web oficiala a Guvemului.
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