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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 484
din 13 septembrie 2012
Cu privire la rezultatele controlului unor aspecte din activitatea reglementată a SRL
”Moldovatransgaz” aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii
În conformitate cu prevederile art.8, art.9 din Legea nr.123–XVIII din 23.12.2009
„Cu privire la gazele naturale” şi condiţiile stipulate în licenţa AA 064596 din
30.11.1999, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a efectuat
controlul unor aspecte din activitatea reglementată a SRL „Moldovatransgaz”
privind achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate în perioada 2008-2011.
Examinând rezultatele controlului, audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de
răspundere prezente în cadrul şedinţei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică a constatat că SRL „Moldovatransgaz” a administrat neadecvat procesul
achiziţiilor de mărfuri şi servicii, condiţionat de efectuarea acestora în condiţii de
transparenţă limitată, în lipsa unei concurenţe reale, admițând tranzacţii cu conflicte
de interese şi utilizare a unui şir de intermediari, inclusiv din zone off-shore,
generând în final cheltuieli suplimentare de 58,0 mil.lei.
Astfel, în perioada supusă controlului, procurarea contoarelor de gaze pentru
consumatorii casnici de către SRL „Moldovatransgaz” nu a fost efectuată de la
producător sau dealerul oficial în Republica Moldova, dar prin intermediul unui lanţ
format din doi agenţi economic care pe rînd au majorat costul acestora, iar adaosul
aplicat de către aceşti intermediari a constituit 45,3 mil.lei, calificate drept cheltuieli
suplimentare şi neargumentate suportate de SRL „Moldovatransgaz”.
Organizarea unui concurs formal, precum şi evitarea posibilităţii de procurare a
tehnicii specializate (automacarale, excavatoare, autobuze şi automobile specializate)
direct de la producători sau de la reprezentanţii autorizaţi ai acestora a rezultat cu
contractarea de către SRL „Moldovatransgaz” a acestor mijloace de transport în sumă
de 15,7 mil.lei, de la un intermediar din Republica Moldova, pe când valoarea în
vamă la importul acestor unităţi de transport (sau valoarea de vânzare a
reprezentatului autorizat din Moldova) a însumat doar 8,7 mil.lei, ca urmare SRL
„Moldovatransgaz” a suportat 7,0 mil. lei cheltuieli suplimentare, generate de
adaosurile intermediarului, rezident al Republicii Moldova.

În acelaşi context, în anul 2008, SRL „Moldovatransgaz”, a contractat prin
intermediul unui rezident al zonei off-shore Cipru, o automacara de tip KTA-25,
MAZ-630303 (capacitatea de 25 de tone). Potrivit documentelor, această macara a
fost expediată de către producătorul din or.Drogobîci, Ucraina, iar achitarea s-a
efectuat către un intermediar rezident al zonei off-shore Cipru. Suma achitată de
către SRL „ Moldovatransgaz” pentru această unitate de transport a alcătuit 1.719,3
mii lei (fără taxe), din care preţul producătorului şi expeditorului mărfii declarat în
vama limitrofă din Ucraina – 1.045,6 mii lei şi respectiv 673,7 mii lei adaosul aplicat
în vamă la importul în Republica Moldova de către intermediar. La importul în ţară a
acestei macarale la costul sus menţionat SRL „Moldovatransgaz” a achitat
suplimentar taxe şi drepturi vamale în sumă de 178,5 mii lei.
Nerespectând prevederile pct.30.1 din Regulamentul aprobat de către
S.A.”Moldovagaz” cu privire la achiziţiile de bunuri şi servicii din cadrul şi
instituţiile subordonate, în perioada supusă controlului, SRL ”Moldovatransgaz” a
admis unele tranzacţii care întrunesc calificativele unor tranzacţii cu conflicte de
interese. Astfel, evitând posibilitatea de a procura materialele necesare direct de la
producător, SRL „Moldovatransgaz” a recurs la selectarea şi contractarea în anul
2010 a unei întreprinderi nou create, a cărui unic fondator este ruda de gradul întâi
(fecior) unui membru al grupului de lucru, responsabil de achiziţii din cadrul SRL
„Moldovatransgaz”. Ca urmare SRL „Moldovatransgaz” a achitat pentru bunurile
procurate de la acest intermediar 9.272,0 mii lei, din care 4.214,5 mii lei – valoarea
declarată în vamă la importul acestora (inclusiv drepturile vamale şi TVA achitat la
import) şi 5.057,5 mii lei adaosul comercial (sau cca 120%). Faptul că în toată
perioada de activitate acest intermediar înregistrează livrări numai în adresa SRL
„Moldovatransgaz”- denotă că scopul creării acestuia constă în obţinerea veniturilor
din operaţiunile de intermediere la procurările SRL „Moldovatransgaz” .
Reieşind din cele expuse, Consiliul de administraţie al Agenţiei pentru Reglementare
în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. A lua act de raportul privind rezultatele controlului asupra activităţii
reglementate a SRL ”Moldovatransgaz” în cadrul achiziţiilor de bunuri şi
servicii.
2. Se obligă conducerea SRL „Moldovatransgaz” (V.Boghean), în termen de o
lună, să elaboreze şi să prezinte ANRE un plan de acţiuni orientate spre
înlăturarea neajunsurilor şi abaterilor menţionate în raport şi neadmiterea unor
astfel de cazuri pe viitor.
3. Departamentul tarife şi analize economice a ANRE, în cadrul aprobării
tarifelor pentru gazele naturale, va ţine cont de cheltuielile ineficiente admise
în cadrul achiziţiilor de bunuri.
4. Secţia control va verifica suplimentar distribuirea şi casarea contoarelor
procurate de SRL „Moldovatransgaz”.
5. Prezenta Hotărâre şi Raportul de control se remit Procuraturii Generale pentru
examinare după competenţă.

6. Prezenta Hotărâre se remite pentru informare Parlamentului şi Guvernului
Republicii Moldova.
7. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Secţiei control
a ANRE.

