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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Hotărîre
Cu privire la rezultatele controlului activităţii reglementate a SRL”Moldovatransgaz”
pentru perioada anilor 2006-2011.
Nr. 461 din 27.03.2012
Controlul activităţii reglementate a SRL”Moldovatransgaz” efectuat de către Agenţia
Naţională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la
gaze, nr.123–XVIII din 23.12.2009 şi Condiţiile stipulate în licenţa AA 064596 din 30.11.1999,
a confirmat nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii a
principiilor eficienţei maxime la costuri minime în cadrul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi
servicii.
Administrarea neadecvată a achiziţiilor de mărfuri şi servicii a condiţionat efectuarea
acestora în condiţii de transparenţă limitată, în lipsa unei concurenţe reale, ceea ce a contribuit
la suportarea unor costuri majorate şi cheltuieli ineficiente.
Astfel, în temeiul contractului nr.47, încheiat pe 17.05.2010, între SRL
”Moldovatransgaz” şi contractantul din Ucraina, s-a constatat că ultimul s-a obligat să efectueze
lucrări de reparaţie capitală a gazoductului magistral ”Razdelnaya-Izmail” pe o porţiune de 38
de km (porţiunea cuprinsă între km 138-175), în sumă totală de 18620,00 mii USD (490 mii
USD pentru un km).
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie a lucrărilor de reparaţie capitală a
gazoductului magistral ”Razdelnaya-Izmail” şi adjudecarea acestora de către această companie
a purtat un caracter formal. Astfel, deşi întreprinderea nominalizată a fost desemnată
cîştigătoare a concursului organizat, oferta estimîndu-se ca fiind una avantajoasă din punct de
vedere a costului acestor lucrări - 490,0 mii USD/km sau total de 18620,0 mii USD în raport cu
restul 4 ofertanţi, după o perioadă de 20 de zile, pe 07.06.2010, părţile au semnat un acord
adiţional prin care a fost modificat costul total a lucrărilor de reparaţie capitală de la 18620,0
mii USD la 25185,0 mii USD sau de la 490,0 mii USD/km la 662,8 mii USD/km. Astfel, noua
oferta, comparativ cu restul ofertelor, a devenit neatractivă economic. Deşi, lucrările
nominalizate urmau să fie executate în perioada iunie 2010 – decembrie 2011, prin acordul
adiţional, perioada de executare a fost extinsă cu un an (din decembrie 2011 pînă în decembrie
2012).
Potrivit condiţiilor contractului, lucrările de reparaţie capitală presupuneau excavarea
ţevilor şi transportarea acestora (în regim vamal de export temporar pentru perfecţionare pasivă)
în Ucraina pentru preschimbarea stratului anticoroziv în condiţii de uzină, iar ţevile nepasibile
restabilirii urmau să fie înlocuite cu altele noi.
Controlul documentelor primare în cadrul SRL”Moldovatransgaz” privind exportul
temporar al acestor ţevi (invoice-urile, declaraţiile vamale, documentele de transport) a
constatat că pentru reîntroducerea ţevilor în ţară existau două invoice-uri, unul eliberat de către
uzina din Ucraina, conform căruia costul reparaţiei unui metru liniar de ţeavă a constituit 77,25
USD şi unul eliberat de către un agent economic intermediar, cu conturile bancare înregistrate

în zona off-shore Cipru, conform căruia costul reparaţiei unui metru liniar de ţeavă a constituit
326,47 USD în anul 2010 şi 356,81 USD în anul 2011, care a servit ca bază pentru devamarea
mărfurilor în Republica Moldova.
Analiza dosarelor de import, perfectate de către Serviciul Vamal la reintroducerea ţevilor
nominalizate în Republica Moldova, a stabilit că costul reparaţiei cu preschimbarea stratului
anticoroziv a unui metru liniar de ţeavă declarat în vama limitrofă (Ucraina) în baza invoiceului eliberat de către uzina din Ucraina, care de fapt a şi reparat ţevile, a constituit 77,25 USD
pe toată perioada reimportului.
Ulterior, la reîntroducerea acestor ţevi pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, costul
reparaţiei unui metru liniar din contul includerii adaosului intermediarului cu conturile bancare
înregistrate în zona off-shore Cipru, utilizat pentru majorarea preţului, a fost deja declarat cu
326,47 USD în 2010 şi 356,8 USD în anul 2011 sau de cca 4,5 ori mai mare decît costul
declarat în vama limitrofă Ucraina, pe a cărei teritoriu au fost executate aceste lucrări.
Persoanele cu funcţii de răspundere ale SRL”Moldovatransgaz” premeditat au acceptat să
contracteze şi să achite servicii la costuri neargumentat majorate şi au contribuit la suportarea
de către întreprindere a unor cheltuieli nejustificate şi nenecesare în suma totală de 44427,1 mii
lei.
La fel a fost majorat şi preţul de procurare al ţevilor noi. Astfel, conform anexei nr.4 la
contractul de bază, contractantul din Ucraina urma să importe 3050 metri de ţeavă nouă cu
diametru de 820 mm la preţuri ce variau de la 3640,0 USD pînă la 4272,9 USD pentru o tonă.
Potrivit informaţiei prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, ţevile
importate reprezintă producţia Uzinei „Khartsyzsk Tube Works” din cadrul grupului
„Metinvest Holding” din Ucraina şi au fost declarate la export în vama limitrofă Ucraina la un
preţ ce a variat de la 1350 USD/tona pînă la 1450 USD/tona, iar pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova preţul declarat a constituit deja 4279,9 USD/tona sau de cca 3 ori mai mare
în raport cu preţul acestor ţevi declarat la exportul din vama limitrofă, majorare condiţionată de
includerea de către contractantul din Ucraina a adaosului unui alt intermediar din Marea
Britanie, cu conturile bancare în Letonia în mărime de 2922,9 USD/tona.
Urmare a utilizării schemelor nominalizate, la procurarea ţevilor noi utilizate la lucrările
de reparaţie capitală a gazoductului magistral ”Razdelnaya-Izmail” şi acceptate de către
SRL”Moldovatransgaz”, ultima a suportat cheltuieli suplimentare şi nenecesare în sumă de
9919,5 mii lei.
De asemenea, în cadrul executării contractului nominalizat, contractantul din Ucraina a
livrat SRL”Moldovatransgaz” materiale auxiliare necesare pentru lucrările de reparaţie a
gazoductului ”Razdelnaya-Izmail” în sumă de 5213,6 mii lei (valoarea statistică), însă potrivit
informaţiilor prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, preţul acestora,
declarat în vama limitrofă, a constituit doar 1624,2 mii lei sau cu 3589,4 mii lei mai puţin.
Majorarea nominalizată a preţurilor în vamă a fost condiţionată de includerea în vama
moldovenească a intermediarului cu conturi în zona off-shore Cipru, care a majorat preţul
articolelor sumar cu pînă la 3,2 ori, iar la unele articole cu pînă la 21 de ori.
Este de menţionat că, conform datelor Registratorului de stat din Marea Britanie
(Companies House) intermediarul rezident al Marii Britanii, cu conturi în zona off-shore Cipru
a fost radiat din registrul companiilor începînd cu 25.01.2011, termen după care întreprinderea
nu poate desfăşura activităţi economice. Astfel, caracterul tranzacţiilor înregistrate după data
de 25.01.2011 de către aceasta este ilegal. De asemenea încasările mijloacelor băneşti în această
perioadă de către companie de la operaţiunile de intermediere nominalizate anterior în suma
totală de 40289,0 mii lei sunt ilicite.
Includerea de intermediari a contribuit la majorarea nejustificată a preţului la serviciile şi
bunurile importate în Republica Moldova, iar acţiunile iresponsabile ale factorilor de decizie

din cadrul SRL „Moldovatransgaz”, care în calitate de declarant şi responsabil financiar au
acceptat cu bună ştiinţă aceste condiţii, au dus la faptul că societatea „Moldovatransgaz”, a
suportat cheltuieli neîntemeiate şi nenecesare în suma totală de 58671,1 mii lei, care vor
contribui la majorarea neargumentată a valorii gazoductului magistral ”Razdelnaya-Izmail” cu
48892,6 mii lei, şi respectiv – la majorarea nejustificată a tarifelor de transportare a gazului
prin componenta „uzura calculată”.
Reieşind din cele expuse şi în scopul eliminării neajunsurilor depistate, Consiliul de
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Raportul privind rezultatele controlului asupra activităţii reglementate a
SRL”Moldovatransgaz”.
2. Se obligă conducerea SRL „Moldovatransgaz” (Gh.Beliciuc), în termen de o lună, să
elaboreze şi să prezinte ANRE un plan de acţiuni orientate spre înlăturarea neajunsurilor
şi abaterilor menţionate în raportul Cu privire la rezultatele controlului activităţii
reglementate a SRL „Moldovatransgaz” pentru perioada anilor 2006-2011 şi
neadmiterea unor astfel de cazuri pe viitor.
3. Departamentul tarife, analize şi control a ANRE, în cadrul aprobării tarifelor pentru
transportarea gazelor de către SRL „Moldovatransgaz”, va ţine cont de cheltuielile
ineficiente admise de către întreprindere.
4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de control se remit pentru informare:
Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova Procuraturii Generale şi Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru examinare după competenţă.
5. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului tarife,
analize şi control a ANRE.

