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Sumar executiv 

Complexul de aprovizionare cu gaze are o importanţă strategică pentru securitatea energetică a Republicii 

Moldova. În prezent toată infrastructura de livrare a gazelor, cu excepţia interconectorului Iaşi-Ungheni, este 

administrată de întreprinderea mixtă moldo-rusă „Moldovagaz”. Acţionarul principal al întreprinderii este 

concernul rus „Gazprom”, care deţine direct cota de 50%+1 acţiune şi administrează cota de 13,4% care 

aparţine regiunii transnistrene. Guvernul R. Moldova deţine pachetul de blocaj de 35,3% din acţiunile 

„Moldovagaz”, iar alte 1,3% aparţin unor persoane fizice.  

De la primii ani de independenţă a Republicii Moldova, complexul de gaze naturale a fost dominat de 

interesele corupte ale elitelor politice. Profitând de această „slăbiciune” a decidenţilor politici de la Chişinău, 

concernul „Gazprom” a preluat la preţuri derizorii cota majoritară asupra infrastructurii de transport şi 

distribuţie a gazelor. Problemele legate de privatizarea reţelelor de trasport în anul 1995 şi a gazoductelor de 

distribuţie în anul 1998, prin transmiterea cotei majoritare către „Gazprom” în contul achitării datoriilor la 

gaz, au fost analizate în studiul IDIS Viitorul din anul 2007.1 

Deşi „Moldovagaz” deţine monopolul în sectorul gazelor naturale, întreprinderea este în situaţie de faliment: 

datoriile depăşesc de câteva ori valoarea patrimoniului. Principala cauză este schema contractuală prin care 

furnizorul din R. Moldova livrează gaze în regiunea transnistreană fără ca acest gaz să fie achitat. În rezultat 

„Moldovagaz” continuă să acumuleze datorii enorme faţă de concernul „Gazprom”, care astăzi depăşesc 

suma de 7 miliarde dolari SUA. Această schemă contractuală de livrare a gazelor „pe datorie” este folosită de 

„Gazprom” pentru legalizarea finanţării autorităţilor separatiste din stânga Nistrului. Subiectul dat a fost 

analizat într-un alt studiu, publicat de IDIS Viitorul în anul 2017.2 

Administrarea defectuoasă a întreprinderii „Moldovagaz” constituie un alt factor, care influienţează asupra 

majorării nejustificate a tarifelor la gaz şi creşterii datoriei faţă de „Gazprom”. Toate încălcările depistate în 

urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi sau ANRE nu s-au soldat cu sancţionarea factorilor de 

decizie din administraţia „Moldovagaz”. Dimpotrivă, persoanele implicate în efectuarea controlului au fost 

persecutate, iar în cazul unui fost director ANRE a avut loc o tentativă de asasinare. 

Prezentul studiu analizează în ce mod administrarea defectuoasă a SA „Moldovagaz” a condus la creşterea 

neîntemeiată a cheltuielilor şi delapidarea patrimoniului întreprinderii, cu acceptul tacit al acţionarilor şi 

organelor de anchetă. O parte din aceste cheltuieli nejustificate au fost incluse de ANRE în tarifele pentru gaz, 

iar altă parte a condus la majorarea datoriei faţă de „Gazprom”. Studiul prezintă mai multe recomandări şi 

măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru soluţionarea problemelor de formare a tarifelor şi de administrare 

a întreprinderii. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 IDIS Viitorul, „Industria gazului în RM: Povara ignoranţei şi costul erorilor”, 2007, disponibil pe 
http://www.viitorul.org/ro/content/industria-gazului-%C3%AEn-rm-povara-ignoran%C5%A3ei-%C5%9Fi-costul-erorilor 
2 IDIS Viitorul, „Impunitate şi înţelegeri rentiere în sectorul energetic al ţării”, aprilie 2017, disponibil pe 
https://bit.ly/2tjLOXL 

http://www.viitorul.org/ro/content/industria-gazului-%C3%AEn-rm-povara-ignoran%C5%A3ei-%C5%9Fi-costul-erorilor
https://bit.ly/2tjLOXL
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1. Structura tarifului la gazele naturale 

Stabilirea tarifelor prevede efectuarea unei prognoze a volumului de gaze care urmează a fi consumat pe 

parcursul anului. În baza volumului estimativ de gaz, ANRE aprobă costurile totale de procurare şi livrare a 

gazului de la hotar până la consumatorul final. Spre exemplu, costul de procurare a gazului se calculează în 

baza unui preţ mediu de import în dolari SUA şi unui curs mediu de schimb MDL/USD pentru un an, pe când 

cursul real se modifică în fiecare zi, iar preţul real de import se modifică la fiecare 3 luni. În permanenţă există 

diferenţă între costurile planificate şi cele reale. Aceeaşi situaţie este şi cu celelalte cheltuieli: reparaţia 

reţelelor, salarii, costuri de facturare, etc.  

Deoarece costurile reale diferă de cele planificate, apare o diferenţă. Această diferenţă reprezintă devierile 

tarifare, care se includ în calcul la următoarea aprobare a tarifului. Spre exemplu, dacă ANRE a inclus în tarif 

costuri totale de 4 miliarde de lei, iar întreprinderea a cheltuit efectiv doar 3,5 miliarde lei, devierile tarifare 

vor constitui 500 milioane lei şi vor fi deduse din tarif la următoarea revizuire a acestuia. În situaţia inversă, 

dacă întreprinderea a cheltuit justificat 4,5 miliarde de lei, diferenţa de 500 milioane lei reprezintă o datorie 

a consumatorilor faţă de întreprindere şi trebuie inclusă în tarif la următoarea aprobare a acestuia. 

La stabilirea tarifului, ANRE determină venitul total reglementat. Acesta include costurile totale, devierile 

tarifare şi rentabilitatea reglementată, astfel încât întreprinderile să fie cointeresate să efectueze investiţii în 

dezvoltarea infrastructurii. Tariful mediu final, achitat de consumatori, se determină în felul următor: venitul 

reglementat se împarte la volumul gazelor pentru a calcula tariful pentru 1000 m3. 

La general, componentele incluse în tarif pot fi clasificate în 3 grupe, şi anume: 

− Cheltuielile de procurare a gazelor. Preţul de import se modifică trimestrial în baza contractului 

„Moldovagaz” – „Gazprom” şi nu depinde de ANRE; 

− Cheltuielile de livrare a gazelor către consumatori (transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor, 

rentabilitatea reglementată), care sunt stabilite de ANRE; 

− Alte componente (venitul din tranzitul gazelor, devierile tarifare). 

În tabelul de mai jos este prezentată structura tarifului în vigoare, aprobat de ANRE în martie 2018:3 

Tabelul 1: Structura tarifului în vigoare pentru gazele naturale 

Componentele tarifului 
Suma, 

mii MDL 
Comentarii 

Costul de procurare a gazelor 3 313 675 Parametri de calcul: 
Volumul de gaze procurate: 1.050 mln m3 

Preţul mediu de import: $178,5 
Rata medie de schimb MDL/USD: 17,68 
Cost de procurare pentru 1000 m3:  
$178,5 * 17,68 = 3155,88 lei 

Serviciul de transport 644 720   

Serviciul de distribuţie 1 063 238   

Serviciul de furnizare 133 567   

 

 

 
3 Hotărârea ANRE nr. 88 din 16.03.2018 
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Componentele tarifului 
Suma, 

mii MDL 
Comentarii 

Rentabilitate la serviciul de furnizare 75 470 Rata de rentabilitate: 2,5% din costul gazelor 
furnizate; 
Total gaze furnizate 956,56 mln m3, inclusiv:  
- în reţele de transport: 27,4 mln m3 

- în reţelele de distribuţie: 929,16 mln m3 

Costul gazelor furnizate: 3.018.789 mii lei 
(956,56 mln m3 * 3155,88 lei) 

Consumul tehnologic de gaze şi pierderi 
comerciale 

283 153 Pierderi în reţele de transport: 155.673 mii lei 
Pierderi în distribuţie: 127.480 mii lei 

Venituri din tranzitul gazelor 482 473 Tariful de tranzit la 1000 m3 pe teritoriul RM: 
$1,44 
Rata medie de schimb MDL/USD = 17,68 
Volumul tranzitat: 18.950,84 mln m3 

Devieri tarifare excluse din tarif în a.2018 270 200   

Total venit reglementat 4 194 844   

2. Preţul de import a gazelor 

După cum observăm din tabelul anterior, costul de procurare a gazelor este componenta principală şi 

constituie circa 79% din tarif. Potrivit art. 3 din contractul semnat cu „Gazprom”, preţul gazelor se modifică 

trimestrial la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie în funcţie de preţurile/cotaţiile la gaz, păcură şi 

motorină (gasoil 0,2%) pe piaţa UE în anul precedent4. Deoarece există o diferenţă între preţul real de import 

a gazelor şi preţul luat ca bază la calcularea tarifului, vom prezenta evoluţia ambelor componente pentru 

ultimii 7 ani. Începând cu anul 2017 ANRE nu mai publică statistica trimestrială privind preţul de import a 

gazelor, de aceea vom analiza doar valorile anuale. 

Figura 1: Dinamica preţului de import al gazelor şi preţului mediu inclus în tarif (MDL/1000 m3). 

 

 
4 RISE Moldova, „[Contact confidenţial] Imperiul Gazprom în Moldova”, disponibil pe https://www.rise.md/contract-
confidential-imperiul-gazprom-in-moldova/ 
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După cum observăm, în perioada 2014 – 2017 preţul de import al gazelor a fost în scădere, de la 5373 lei până 

la 3005 lei. Începând cu 2018 preţul a început să crească, iar în primele 5 luni din 2019 a fost înregistrat un 

preţ mediu de 4159 lei, sau cu aproape 40% mai mult faţă de 2017.5 

Totodată se atestă 3 situaţii când s-au format devieri majore între preţul de import şi preţul inclus în tarif, 

evidenţiate cu roşu în figura de mai sus. În mod normal, asemenea diferenţe nu trebuie să existe: metodologia 

tarifară prevede că tarifele trebuie ajustate în funcţie de modificarea costurilor6. Dar în ultimii 5 ani 

conducerea ANRE a încălcat deliberat regulile de stabilire a tarifelor. Acest lucru se întâmplă deoarece în  

2013-2014 majoritatea parlamentară a înlocuit consiliul directorilor ANRE cu alţi directori, numiţi pe criterii 

de loialitate faţă de decidenţii politici. Astfel, activitatea Agenţiei a fost subordonată politic, iar ajustarea 

tarifelor s-a efectuat în funcţie de agenda electorală a partidelor de la guvernare. Vom analiza cele 3 situaţii 

evidenţiate în grafic: 

Perioada Descrierea situaţiei 

Anii 2014-2015 În această perioadă preţul de import al gazelor, exprimat în dolari, s-a redus cu 32,6% 
(de la $380 până la $256), însă preţul exprimat în lei s-a majorat cu 0,7% (de la 4773 lei 
până la 4807 lei). Consumatorii simpli nu au simţit ieftinirea gazelor la nivel regional, 
din cauza creşterii ratei de schimb MDL/USD cu peste 50%, în mare parte din cauza 
fraudei bancare. 

În anul 2014 preţul mediu de import s-a majorat până la 5373 lei, sau cu 607 lei mai mult 
faţă de preţul inclus în tarif. Cu toate acestea, conducerea ANRE nu a majorat tariful. 
Încălcarea regulilor de stabilire a tarifelor are o explicaţie banală: în noiembrie 2014 au 
avut loc alegerile parlamentare, după care în iunie 2015 – alegerile locale, iar majorarea 
tarifelor în ajunul alegerilor ar fi nemulţumit consumatorii. În loc să ajusteze tarifele 
treptat, ca să acopere costurile, ANRE a amânat decizia până la finalizarea alegerilor 
locale din iunie 2015. Agenţia a încălcat metodologia tarifară, decizia fiind influienţată 
de agenda politică a partidelor de la guvernare. Drept rezultat, în iulie 2015 creşterea 
tarifului a fost una simţitoare, de peste 15%. Însă ANRE nu a inclus în tarif devierile 
acumulate, altfel majorarea ar fi fost cu mult mai mare. În situaţia dată „Moldovagaz” a 
rămas datoare faţă de „Gazprom”. 

Anul 2017 Preţul de import al gazelor a scăzut până la 3005 lei, pe când tariful era calculat reieşind 
din preţul de 4194 lei. Cheltuielile „Moldovagaz” s-au redus considerabil, iar tariful nu a 
fost ajustat la timp. În rezultat s-a format o deviere: numai în 2017 consumatorii au 
achitat peste 1 miliard de lei în plus faţă de costurile reale. Această deviere trebuia să 
acopere datoriile formate în 2014-2015, iar suma rămasă urma a fi dedusă din tarif. Însă 
Partidul Democrat urmărea alt scop: menţinerea tarifului majorat pentru a acumula 
devieri suplimentare, ca ulterior să reducă tariful într-o măsură mai mare în ajunul 
alegerilor parlamentare. Conştientizând acest scenariu, în ianuarie 2018 noi am 
informat opinia publică şi am solicitat reducerea neîntârziată a tarifului la gaz7. Sub 
presiunea publică, ANRE a redus tariful cu 20% în martie 2018. 

 

 
5 Anexa 1: Scrisoarea ANRE nr. 06/794 din 24.06.2019 
6 Hotărârea ANRE nr. 678 din 22.08.2014, punctele 60-61 din Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor la gazele 
naturale, disponibilă pe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355526 
7 WatchDog.MD, „De ce trebuie redus tariful pentru gazele naturale”, disponibil pe 
https://watchdog.md/2018/01/18/de-ce-trebuie-redus-tariful-pentru-gazele-naturale/  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355526
https://watchdog.md/2018/01/18/de-ce-trebuie-redus-tariful-pentru-gazele-naturale/
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Anul 2019 Tariful actual este calculat în baza preţului de 3155,88 lei pentru 1000 m3. În 2018 preţul 
de import al gazelor a constituit 3680 lei, iar în primele 5 luni din 2019 s-a majorat până 
la 4159 lei. Preţul real de import depăşeşte cu 1000 lei preţul luat ca bază la calcularea 
tarifului. În aceste condiţii tariful în vigoare nu acoperă costurile de procurare a gazelor, 
iar „Moldovagaz” acumulează datorii faţă de „Gazprom”. Acest lucru poate afecta 
negocierea unui nou contract, având în vedere faptul că actualul contract expiră în 
decembrie 2019.  

3. Efectul deprecierii leului 

„...în ultimii 5 ani consumatorii au pierdut peste 5 miliarde lei” 

Gazele naturale sunt un produs de import achitat în dolari SUA, pe când tarifele sunt stabilite în valută 

naţională. Din acest motiv preţul achitat de consumatorii din R. Moldova este influienţat de modificare ratei 

de schimb MDL/USD. În perioada 2014-2015 leul s-a depreciat cu 50% faţă de dolarul SUA, iar acest fapt a 

generat costuri suplimentare enorme pentru consumatorii de gaze. Principalul factor care a provocat 

deprecierea leului a fost frauda bancară, dar au existat cu certitudine şi alţi factori8. În ianuarie-februarie 

2015, imediat după frauda bancară, leul s-a depreciat cu 20% faţă de dolarul SUA. Însă până în prezent nu a 

fost analizată cauza acestei fluctuaţii.  

Pentru a avea o imagine de ansamblu ce efect a avut deprecierea leului asupra preţului de import al gazelor, 

vom analiza cum s-au modificat preţurile în lei şi dolari SUA faţă de anul 2013, până la amplificarea fraudei 

bancare. În figura 2 este prezentat indicele preţului pentru perioada 2013-2019: 

Figura 2: Indicele preţului de import al gazelor pentru perioada 2014-2019 (anul de bază – 2013) 

 

În anii 2014-2015 observăm că preţul gazelor 

exprimat în dolari SUA s-a redus cu peste 30%, 

în timp ce preţul în lei a rămas practic 

neschimbat. Însă, din cauza deprecierii leului, 

consumatorii de rând nu au simţit efectul 

ieftinirii gazelor. Mai mult ca atât, consumatorii 

de gaze continuă să plătească până în prezent 

pentru efectele fraudelor bancare, organizate 

şi coordonate de elitele politice.  

 

Cât ne-a costat deprecierea leului? 

Pentru a înţelege ce efect a avut deprecierea leului asupra consumatorilor de gaze naturale, trebuie să 

estimăm care ar fi fost preţul de import dacă nu exista deprecierea leului. Vom recalcula preţul de import în 

lei pentru ultimii 5 ani în baza ratei de schimb de 13,057 MDL/USD care era în vigoare la 01.01.2014, până la 

amplificarea fraudei bancare. În figura 3 este prezentată comparaţia între preţul efectiv şi preţul recalculat: 

 
8 Opinie Expert-Grup: „Deprecierea leului a fost cauzată în proporție de 48% de factori nefundamentali. Acești factori 
nefundamentali țin în mare parte de consecințele tranzacțiilor dubioase în sistemul bancar și reacția întârziată a BNM”, 
august 2015, disponibilă pe  
https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1426_88b946a88bc865c3986bf924473b3c9a 
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Figura 3: Efectul deprecierii leului asupra preţului de import al gazelor 

 

Cu linie întreruptă este marcat preţul recalculat, care ar fi existat dacă nu se deprecia valuta naţională. 

Diferenţa între preţul de import şi preţul recalculat reprezintă costurile suplimentare achitate de consumatori, 

ca urmare a creşterii ratei de schimb MDL/USD. Observăm că în 2014 diferenţa era de 449 lei pentru 1000 m3, 

iar în 2015 diferenţa de preţ practic s-a triplat. La un consum anual de gaze de circa 1 miliard de m3, costurile 

adiţionale suportate de consumatori în ultimii 5 ani se ridică la peste 5 miliarde lei, ca urmare a devalorizării 

leului. Doar pentru anul 2015 consumatorii au achitat în plus circa 1,5 miliarde lei.  

4. Evoluţia cheltuielilor de livrare a gazului în perioada 2006-2018 

„Din 2006 până în prezent cheltuielile de livrare a gazelor s-au majorat de 3 ori” 

O altă componentă a tarifului sunt cheltuielile concernului „Moldovagaz” privind livrarea gazelor către 

consumatori. Aceste cheltuieli sunt aprobate de ANRE şi includ serviciul de transport, distribuţie şi furnizare 

a gazelor, precum şi profitul reglementat (a se vedea tabelul 1). O parte din ele nu sunt justificate şi trebuie 

excluse din tarif. Din 2006 până în prezent cheltuielile privind livrarea gazelor s-au majorat de 3 ori – de la  

605 milioane lei până la 1,9 miliarde lei. Cheltuielile raportate la 1000 m3 au crescut de 5 ori. În acelaşi timp 

volumul gazelor procurate s-a redus cu 20% - de la 1418,2 mln. m3 până la 1129,7 mln. m3. Evoluţia 

cheltuielilor de livrare este expusă în figura 4: 

Figura 4: Evoluţia cheltuielilor reglementate privind livrarea gazelor (serviciul de transport, distribuţie şi furnizare) 
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Pentru a înţelege cauza acestei majorări substanţiale a cheltuielilor, vom analiza structura lor.  

4.1. Costurile de bază 

Cea mai mare pondere (circa 57,5%) în structura cheltuielilor reglementate o deţin costurile de bază pentru 

cele 3 activităţi licenţiate: transport, distribuţie şi furnizare a gazelor.  

Costuri de bază – includ salariile, costurile de întreţinere a infrastructurii de gaze şi cheltuielile administrative9. 
Valoarea lor nu depinde de volumul gazelor livrate. Aceste costuri se aprobă în primul an de valabilitate al 
metodologiei tarifare (anul de bază), rămân în vigoare pentru toată perioada de acţiune a metodologiei (5 ani) şi se 
ajustează anual în funcţie de câţiva parametri, printre care: salariul minim garantat în sectorul real, lungimea reţelelor, 
numărul de consumatori ş.a.10 ANRE stabileşte limita maximă anuală a costurilor de bază pentru a stimula operatorul 
să eficientizeze activitatea economică şi să reducă cheltuielile. Dacă operatorul este eficient şi are costuri reale mai 
mici decât cele reglementate, această diferenţă rămâne ca profit, în caz contrar diferenţa se trece la pierderi şi este 
asumată de acţionari. 

Costurile de bază pentru „Moldovagaz” au fost aprobate ultima dată în 2010.11 Deşi în 2014 a fost aprobată o 

nouă metodologie de calculare a tarifelor, ANRE nu a revizuit costurile de bază. De fapt, ANRE nu a stimulat 

întreprinderea să eficientizeze activitatea, să reducă cheltuielile, inclusiv să optimizeze personalul. În prezent, 

dezvoltarea tehnologiilor permite reducerea timpului şi personalului necesar atât pentru întreţinerea 

reţelelor, cât şi pentru citirea contoarelor. În loc să stimuleze întreprinderea să-şi reducă cheltuielile, ANRE 

doar a actualizat în fiecare an costurile aprobate în 2010. Ca umare, în perioada 2010-2018 valoarea 

costurilor de bază s-a majorat de 2,7 ori, de la 414,8 mln lei până la 1 101,2 mln lei, principala cauză fiind 

majorarea salariilor. 

Menţiune: costurile de bază pentru anul 2015 au fost aprobate de ANRE abia în august 2019, cu doar câteva zile înainte 

să expire metodologia de calculare a tarifelor. Acest lucru este o încălcare gravă a regulilor de stabilire a tarifelor. Lipsa 

unor reguli clare şi previzibile de stabilire a tarifelor crează incertitudini şi demotivează investiţiile în sectorul energetic. 

Pentru comparaţie, costurile de bază ale „Moldovagaz” la distribuţie şi furnizare (fără rentabilitatea 

reglementată) depăşesc de 2,3 ori costurile aprobate pentru GasNatural Fenosa, deşi Moldovagaz are mai 

puţini consumatori şi lungimea reţelelor de gaz este mult mai mică decât reţelele electrice de distribuţie: 

Indicator Un. măs. 
Moldovagaz 
(distribuţie + 

furnizare) 

RED Union Fenosa 
şi GNF Furnizare 

Energie 

Numărul de consumatori la finele anului 2018 pers. 719 492 806 108 

Lungimea totală a reţelelor gestionate km 23 390 35 258 

Total costuri de bază mii lei 883 152 385 395 

Circa 78% din costurile de bază reprezintă fondul de salarizare. În tariful pentru anul 2018 la serviciile de 

transport, distribuţie şi furnizare au fost incluse cheltuieli de salarizare în sumă totală de 857,6 milioane lei. 

Reieşind dintr-un număr de aproximativ 5000 angajaţi ai SA „Moldovagaz”, salariul mediu lunar constituie 

circa 14.000 lei. Dacă deducem impozitele achitate de angajator, salariul mediu brut constituie 11.000 lei. 

Pentru comparaţie, salariul mediu brut pe economie în anul 2018 a constituit doar 6446 lei12.  

 
9 Anexa 2: structura costurilor de bază 
10 P. 38 – 46 din Metodologia de calculare a tarifelor la gazele naturale din 2014 (Idem 6) 
11 Hotărârea ANRE nr. 397 din 30.10.2010, disponibilă pe 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337281 
12 BNS, comunicat din 26.02.2019, disponibil pe http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6266 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337281
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6266
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5. Cum au fost majorate artificial cheltuielile incluse în tarif 

Creşterea fulminantă a cheltuielilor incluse în tarif poate fi argumentată doar parţial prin factori obiectivi: 

majorarea salariului minim garantat, creşterea numărului de consumatori şi a lungimii reţelelor de gaze. Însă, 

ANRE a inclus în tarif mai multe cheltuieli nejustificate. Prezentăm câteva exemple cum unele cheltuieli au 

fost majorate abuziv, ceea ce a condus la creşterea neîntemeiată a tarifelor. 

5.1. Amortizarea activelor 

„În rezultatul reevaluării ilegale şi majorării costurilor de amortizare, consumatorii de gaze au fost 

fraudaţi cu 1,5 miliarde lei în ultimii 10 ani” 

Patrimoniul oricărei întreprinderi are tendinţa să se uzeze. Respectiv o parte din valoarea patrimoniului este 

inclusă în fiecare an în costul bunurilor sau serviciilor produse de întreprinderea respectivă. Acelaşi principiu 

se aplică şi în alte sectoare economice. Spre exemplu, dacă întreprinderea a construit un gazoduct în valoare 

de 40 milioane lei, cu durata de exploatare de 40 ani, amortizarea (uzura) anuală constituie 1 milion de lei şi 

se include la cheltuieli. 

Costurile de amortizare a activelor concernului „Moldovagaz” au fost majorate artificial, iar consumatorii sunt 

constrânşi să achite ilegal cel puţin 150 milioane de lei în fiecare an. Am constatat cel puţin 2 metode de 

fraudare a consumatorilor prin intermediul costurilor nejustificate de amortizare. 

Reevaluare activelor 

În anul 2009 „Moldovagaz” şi subdiviziunile sale au efectuat reevaluarea patrimoniului. În rezultat valoarea 

activelor s-a majorat cu 4,2 miliarde lei. Partea de active construite până la 01.01.2004 a fost reevaluată 

separat. Valoarea acestor active a fost majorată nejustificat cu 4,1 miliarde lei, sau de 9,3 ori. În tabelul de 

mai jos sunt prezentate datele privind reevaluarea activelor construite până în anul 2004: 

Tipul activelor 
construite până în 2004 

Valoarea de bilanţ la 
situaţia din 31.12.2008 

Valoarea de bilanţ la 
situaţia din 31.12.2008 

Coeficientul majorării 
valorii  mijloacelor fixe în 

rezultatul reevaluării   (până la reevaluare) (după reevaluare) 

Distribuţie 254 251,5 2 064 453,7 8,12 

Transport 235 172,4 2 500 923,7 10,63 

Total 489 423,9 4 565 377,4 9,33 

„Moldovagaz” a transmis rezultatele evaluării către ANRE în iunie 2009 şi a solicitat includerea în tarif a 

costurilor suplimentare de amortizare13. În septembrie 2009 ANRE, sub conducerea lui Vadim Ceban, Anatol 

Burlacov şi Nicolae Triboi, a revizuit tarifele şi a acceptat exact amortizarea solicitată de „Moldovagaz”:             

116 378 mii lei la distribuţie şi 124 127 mii lei la transport14. Acest lucru s-a făcut cu scopul de a include 

nejustificat în tarif costuri suplimentare în sumă de 150,1 milioane lei anual. În rezultatul acestor acţiuni 

ilegale, consumatorii de gaze au fost fraudaţi cu 1,5 miliarde lei în ultimii 10 ani.  

 
13 Anexa 3: Scrisoarea SA Moldovagaz nr. 01/3-1182 din 05.06.2009 către ANRE 
14 Anexa 4: Nota informativă la hotărârea ANRE nr. 349 din 09.09.2009 
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Trebuie menţionat faptul că în perioada anilor 2008-2009 și 2010-2014 Vadim Ceban a fost reprezentantul 

statului în Consiliul de Observatori al SA „Moldovagaz”, iar recent a fost numit în funcţia de preşedinte al 

Consiliului de administrare al întreprinderii15. 

Raportul de reevaluare a activelor concernului „Moldovagaz” nu are nimic în comun cu preţurile reale de 

piaţă. ANRE nu avea temei legal să includă în tarif cheltuielile suplimentare privind amortizarea activelor, 

formate în rezultatul reevaluării, din următoarele motive: 

Constatarea încălcării Comentarii 

Majoritatea activelor 
reevaluate erau complet 
uzate 

La momentul evaluării, majoritatea activelor aveau valoarea reziduală de 
1 leu. Prin urmare, patrimoniul respectiv a fost deplin uzat, iar valoarea 
acestuia a fost deja recuperată prin tarif. Totodată, potrivit punctului 28 
din metodologia de stabilire a tarifelor, „nu se admite includerea în 
calculul tarifului amortizarea activului, valoarea de restabilire a căruia 
deja a fost depreciată prin tarif”. În aceste condiţii, decizia ANRE de a 
include în tarif costurile suplimentare privind amortizarea activelor, 
obţinute în baza reevaluării, este una ilegală. 

„Moldovagaz” nu poate 
pretinde la majorarea 
cheltuielilor de amortizare a 
activelor 

Amortizarea activelor este inclusă în tarif pentru a oferi posibilitate 
operatorului să recupereze investiţiile efectuate în dezvoltarea reţelelor. 
Concernul „Moldovagaz” a majorat valoarea activelor nu prin efectuarea 
investiţiilor, dar prin reevaluare. Respectiv, întreprinderea nu este în 
drept să solicite includerea în tarif a cheltuielilor suplimentare privind 
amortizarea activelor. 

Decizia ANRE cu privire la 
acceptarea uzurii 
suplimentare în tarif este în 
afara cadrului legal 

Decizia ANRE privind acceptarea rezultatelor reevaluării şi includerea 
amortizării suplimentare în tarif a fost luată în septembrie 2009.16 La acel 
moment nu existau astfel de prevederi în actele de reglementare17. 
Tarifele se aprobă în baza metodologiei, iar aceasta a fost modificată o 
lună mai târziu18. La rândul său, metodologia tarifară se aprobă în baza 
legii, iar legea gazelor naturale a fost modificată 3 luni mai târziu19. Prin 
urmare, la momentul luării deciziei respective, ANRE a depăşit cadrul 
legal.  

Rezultatele reevaluării 
contravin HG nr. 1068 din 
21.10.1998 privind fondarea 
SA Moldovagaz20 

Potrivit p. 3 din HG 1068/1998, după crearea SA „Moldovagaz” urma a fi 
efectuată reevaluarea patrimoniului întreprinderii în următoarele 
condiţii: 

• Revizuirea cotelor fiecărei părţi în capitalul social al întreprinderii; 

• Stingerea datoriilor R. Moldova la plata consumului de gaze. 
Niciuna din condiţiile menţionate nu a fost respectată. Prin urmare, 
reevaluarea a fost efectuată contrar prevederilor hotărârii de Guvern. 

 
15 Moldova.org, „Vadim Ceban, oficial numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie SA Moldovagaz”, 
septembrie 2019, disponibil pe https://www.moldova.org/vadim-ceban-oficial-numit-in-functia-de-presedinte-al-
consiliului-de-administratie-sa-moldovagaz/ 
16 Hotărârea ANRE nr. 349 din 09.09.2009. 
17 A se vedea Legea gazelor naturale nr. 136 din 17.09.1998 (art. 34) şi metodologia privind stabilirea tarifelor la gazele 
naturale, aprobată prin hotărârea ANRE nr. 122 din 25.03.2004 (punctul 3.2). 
18 Punctul 21 din metodologia de stabilire a tarifelor pentru gazele naturale, aprobată prin hotărârea ANRE nr.352 din 
01.10.2009: în cazul reevaluării mijloacelor fixe, uzura în scopuri tarifare se va include doar în proporţia coordonată cu 
ANRE. 
19 Art. 53 alin. (3). din Legea nr. 123 din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale 
20 HG 1068 din 21.10.1998 cu privire la crearea în complexul de gaze al Republicii Moldova a unei societăţi pe acţiuni 
moldo-ruse, disponibilă pe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297405 

https://www.moldova.org/vadim-ceban-oficial-numit-in-functia-de-presedinte-al-consiliului-de-administratie-sa-moldovagaz/
https://www.moldova.org/vadim-ceban-oficial-numit-in-functia-de-presedinte-al-consiliului-de-administratie-sa-moldovagaz/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297405
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Rezultatele reevaluării nu au 
fost acceptate de Adunarea 
generală a acţionarilor              
SA Moldovagaz 

După cum am menţionat, în baza reevaluării activelor trebuiau revizuite 
cotele părţi din capitalul social al întreprinderii. Potrivit Legii privind 
societăţile pe acţiuni, modificarea capitalului social este de competenţa 
adunării generale a acţionarilor21. Decizia privind reevaluarea activelor nu 
a fost autorizată de adunarea generală a societăţii. Respectiv, rezultatele 
reevaluării nu pot produce careva efecte economice şi/sau juridice. 

Mai mult ca atât, în baza valorii activelor sunt calculaţi 2 parametri incluşi în tarif: rentabilitatea şi amortizarea 

activelor. Rentabilitatea este determinată fără a ţine cont de reevaluare, pe când la calcularea amortizării este 

luată valoarea activelor după reevaluare. Această abordare este lipsită de sens economic şi contravine 

principiilor de reglementare: „eficienţă maximă la cheltuieli minime” şi „asigurarea faptului că tarifele sunt 

justificate”22. 

Reieşind din cele petrecute pe parcursul anului 2009, observăm elementele unei acţiuni concertate a 

decidenţilor politici, conducerii ANRE şi „Moldovagaz”, cu scopul de a frauda consumatorii prin modificarea 

legislaţiei şi includerea costurilor nejustificate în tarif. Mai mult ca atât, ANRE continuă să ascundă urmele 

fraudei respective şi refuză să ne prezinte informaţia privitor la valoarea activelor până la şi după reevaluare23. 

Reducerea duratei de exploatare 

După cum am menţionat mai sus, costurile de amortizare incluse în tarif depind de 2 parametri: valoarea 

activelor şi durata de exploatare. Potrivit punctului 27 din metodologia tarifară în vigoare, durata de utilizare 

a activelor nu poate fi mai mică decât valoarea indicată în Clasificatorul mijloacelor fixe, aprobat de Guvern 

în anul 2003. Potrivit anexei la Clasificator, durata de exploatare a gazoductelor din oţel este de 20 ani, iar la 

cele din fontă şi ţevi nemetalice este de 25 ani24. Până la modificarea Clasificatorului în anul 2003, durata de 

exploatare a gazoductelor constituia 40 ani25.  

Decizia Guvernului este nefondată şi nu ţine cont de realităţile economice. Spre exemplu, peste 36% din 

gazoductele magistrale administrate de SRL „Moldovatransgaz” au peste 30 ani26. Pentru comparaţie, circa 

57% din gazoductele concernului rus „Gazprom” depăşesc vârsta de 30 ani: 

 
21 Art. 41 alin. (6) şi (7), Art. 42 alin. (2) din legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, disponibilă pe 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=75DC9789%3AD2483443 
22 Art. 8 alin. (1) lit. e), Art. 99 alin. (2) lit. a) şi g) a Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. 
23 Anexa 5: Solicitarea de informaţie de la ANRE şi răspunsul Agenţiei cu nr. 06/396 din 29.03.2019 
24 HG nr. 338 din 21.03.2003, Anexa 1, codurile 13 000401001 - 000407001 
25 Normele de uzură a mijloacelor fixe, aprobate prin hotărârea Consiliului de Miniştri ai URSS din 1990 
26 Anexa 6: Informaţia „Moldovagaz” privind structura reţelelor de gaze la situaţia din 01.09.2017 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=75DC9789%3AD2483443
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Figura 5: Structura gazoductelor concernului „Gazprom” după vărstă27. 

 

Deoarece Guvernul a redus în jumătate durata de exploatare a gazoductelor, norma de amortizare a crescut 

de 2 ori. Avem bănuieli rezonabile să presupunem că în rezultatul acestor modificări a fost majorată valoarea 

amortizării incluse în tarif. Mai mult ca atât, trezeşte suspiciuni modul în care ANRE determină amortizarea 

anuală pentru investiţiile noi, efectuate de operatori. Spre exemplu, Agenţia a aprobat investiţiile efectuate 

de SRL „Moldovatransgaz” în anul 2015, în valoare de 40165,4 mii lei, stabilind uzura anuală în sumă de  

9434,4 mii lei28. După calculele Agenţiei, rezultă că durata de exploatare a activelor ar trebui să constituie 

doar 4,5 ani! 

Recomandări 

Costurile privind amortizarea activelor sunt nejustificate şi trebuie reduse. Pentru a clarifica situaţia dată, este 

necesar de întreprins următoarele acţiuni: 

Acţiune Comentarii Instituţia responsabilă 

Modificarea legii cu privire la 
gazele naturale nr. 108 din 
27.05.2016 

Art. 99 alin. (3) lit. a): de exclus 
prevederea cu privire la 
reevaluarea activelor pentru 
calcularea amortizării 

Parlamentul 

Modificarea metodologiei de 
stabilire a tarifelor (Hotărârea 
ANRE nr. 678 din 22.08.2014) 

Punctul 28: de exclus prevederea 
cu privire la reevaluarea activelor 
pentru calcularea amortizării 

ANRE 

Modificarea anexei 1 la 
Clasificatorului mijloacelor fixe 
(HG 338 din 21.03.2003) 

codurile 13 000401001 – 
000407001, precum şi alte poziţii 
referitoare la tipuri de conducte: 
de revizuit durata de exploatare 
în funcţie de termenul real de 
exploatare a instalaţiilor 
inginereşti. 

Guvernul, Ministerul Economiei 

 
27 Sursa: Sberbank CIB, „Russian Oil and Gas”, mai 2018, disponibil pe http://globalstocks.ru/wp-
content/uploads/2018/05/Sberbank-CIB-OG_Tickling-Giants.pdf 
28 Hotărârea ANRE nr. 300 din 28.11.2016. 

15% 11% 13% 10%

41%

26%
12%

9%

29%

40%

37%

24%

15% 23%
38%

57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2007 2012 2017

până la 10 ani 11 - 20 ani 21 - 30 ani peste 31 ani

http://globalstocks.ru/wp-content/uploads/2018/05/Sberbank-CIB-OG_Tickling-Giants.pdf
http://globalstocks.ru/wp-content/uploads/2018/05/Sberbank-CIB-OG_Tickling-Giants.pdf


13 
 

Acţiune Comentarii Instituţia responsabilă 

De exclus din tarif cheltuielile 
nejustificate privind amortizarea 
activelor 

De revizuit cheltuielile de 
amortizare formate în rezultatul 
reevaluării; 

De revizuit hotărârile ANRE 
privind aprobarea planurilor 
investiţionale şi stabilirea 
cuantumului amortizării în 
scopuri tarifare 

ANRE 

 

5.2.  Pierderile de gaze în reţelele de distribuţie 

Potrivit rapoartelor Eurostat, în ţările membre UE pierderile la distribuţie constituie 0,5 – 0,6%, iar în ţările 

balcanice variază între 1,5 – 2%.29 Pierderile de gaze în reţelele de distribuţie în R. Moldova, acceptate de 

ANRE în scopuri tarifare, constituie 32,8 milioane m3 anual, sau circa 3,4% din volumul gazelor distribuite. 

Acest nivel a fost aprobat în octombrie 2011 şi nu s-a modificat pe parcursul ultimilor 8 ani. În aceeaşi perioadă 

costurile de bază s-au majorat de 2,5 ori, inclusiv pentru mentenanţa gazoductelor.  

Potrivit rapoartelor ANRE, în anii 2011-2017 investiţiile totale în gazoductele de distribuţie au constituit peste 

500 mln lei. În planul de investiţii sunt indicate obligatoriu obiectivele, inclusiv reducerea pierderilor de gaze 

în reţelele de distribuţie şi reducerea cheltuielilor de distribuţie30. ANRE este în drept să nu accepte investiţiile 

dacă nu au fost atinse obiectivele date. Cu toate acestea, investiţiile au fost acceptate, amortizarea a fost 

inclusă în tarif, dar obiectivele nu au fost realizate. Menţionăm că reducerea pierderilor de gaze în reţelele de 

distribuţie până la nivelul de 1,5%, cum este în ţările balcanice, ar însemna economii de circa 20 milioane m3 

de gaze sau aproximativ 4 – 5 milioane USD anual pentru consumatorii din R. Moldova. 

Recomandări 

Pentru a clarifica situaţia cu nivelul real al pierderilor de gaze în reţelele de distribuţie, este necesar de 

întreprins următoarele acţiuni: 

Acţiune Instituţia responsabilă 

Efectuarea măsurărilor de pierderi efective în 
reţelele de distribuţie  

Moldovagaz şi 
subdiviziunile sale 

Modificarea metodologiei de calcul al 
consumurilor tehnologice şi al pierderilor 
tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie 

ANRE 

Excluderea din tarif a cheltuielilor nejustificate 
privind pierderile de gaze în reţelele de 
distribuţie 

ANRE 

 

 
29 Inogate, “Energy (electricity & gas) sector performance assessment and improvement under the regulatory 
perspective”, ianuarie-martie 2015, pag. 135, disponibil pe 
http://www.inogate.org/documents/14_AZ_Regulatory_Treatment_of_Losses_v5_clean.pdf 
30 Punctul 56 alin. 2) lit. b) din metodologia de stabilire a tarifelor la gazele naturale din 2014 (idem 6) 

http://www.inogate.org/documents/14_AZ_Regulatory_Treatment_of_Losses_v5_clean.pdf
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5.3. Investiţii 

„În rezultatul controlului efectuat de ANRE în 2011,  

au fost depistate fraude în sumă totală de 243,5 milioane lei” 

În perioada 2009-2017 valoarea investiţiilor totale efectuate de „Moldovagaz” şi subdiviziunile sale a 

constituit cel puţin 1,7 miliarde lei31. Deşi am obţinut de la ANRE informaţii detaliate cu privire la investiţii, 

informaţia nu corespunde cu anexele la rapoartele anuale ale Agenţiei. 

ANRE a efectuat controlul activităţii de investiţii a operatorului de transport „Moldovatransgaz” doar o 

singură dată – în 2011. În rezultatul controlului au fost depistate fraude în sumă totală de 243,5 milioane lei 

la construcţia gazoductelor Razdelnaya-Izmail, Tocuz-Căinari-Mereni, la achiziţia de contoare, de ţevi şi 

accesorii, mijloace de transport, etc. Achiziţiile erau efectuate prin firme intermediare cu fondatori din zonele 

offshore, sau prin companii fondate de rudele apropiate ale persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul 

întreprinderii. În anul 2012 Agenţia a emis 4 hotărâri, prin care a exclus din tarif aceste cheltuieli 

nejustificate32. Hotărârile respective însoţite de documentele confirmative au fost expediate organelor de 

anchetă, dar cazurile nu au fost investigate. 

În baza informaţiei obţinute de la ANRE, am analizat investiţiile pentru construcţia gazoductului Razdelnaya-

Izmail în perioada anilor 2009-2016. În tabelul de mai jos este prezentată informaţia privind suma investiţiilor 

anuale, lungimea reţelei construite şi costul pentru 1 km de gazoduct: 

Anul 
Suma investiţiei, 

mii lei 

Lungimea 
reţelei 

construite, km 

Costul, 
mii lei / km 

2010 22 576,3 1,8 12 542,4 

2011 104 571,4 14,1 7 416,4 

2012 52 872,7 7,1 7 446,9 

2013 115 809,8 15,8 7 329,7 

2016 244 356,3 22,8 10 717,4 

Total 540 186,5 61,6 8 769,3 

 

Dacă în anul 2010 costul pentru 1 km de gazoduct a constituit 12,5 milioane lei, în anii 2011-2013 costul s-a 

redus la 7,4 milioane lei, sau cu aproape 40%. Nu excludem faptul că reducerea costurilor se datorează 

controlului iniţiat de ANRE în anul 2011. Ulterior, în anul 2016 se atestă o nouă majorare a costului până la 

10,7 milioane lei pentru 1 km de gazoduct. Avem suspiciuni rezonabile să afirmăm că schemele de achiziţie 

prin intermediari au fost reluate după ce în anul 2014 conducerea ANRE a fost complet înlocuită cu persoane 

loiale decidenţilor politici. Menţionăm că majorarea neargumentată a valorii gazoductului Razdelnaya-Izmail 

se răsfrânge asupra creşterii neîntemeiate a tarifului de transportare a gazelor prin componenta de 

amortizare a activelor. 

 

 

 

 

 
31 Sursa: solicitări de informaţie de la ANRE şi anexe la rapoartele anuale ANRE pentru 2015-2018. 
32 Hotărârile ANRE nr. 461 din 27.03.2012, nr. 479 din 06.07.2012, nr. 484 din 13.09.2012 şi nr. 489 din 08.11.2012, 
disponibile pe http://old.anre.md/ro/content/controale 

http://old.anre.md/ro/content/controale
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6. Alte cheltuieli nejustificate ale concernului „Moldovagaz” 

Pe lângă costurile incluse în tarif, concernul „Moldovagaz” şi subdiviziunile sale înregistrează alte cheltuieli 

nejustificate, prin care este delapidat patrimoniul întreprinderii şi sunt acumulate datorii pentru gaze faţă de 

concernul rus Gazprom. 

6.1. Asigurarea reţelelor de gaze 

În raportul de audit asupra calculelor tarifului, perfectat la solicitarea ANRE în septembrie-octombrie 2015,33 

„Moldovagaz” şi subdiviziunile sale au inclus la cheltuieli suma totală de 90,5 mln lei pentru asigurarea 

mijloacelor fixe, inclusiv 29,2 mln lei pentru serviciul de transport şi 61,3 mln lei pentru serviciul de 

distribuţie34. Suma respectivă nu se regăseşte în tarif. Întreprinderea a înregistrat pierderi în anul 2015, prin 

urmare asigurarea a fost achitată din contul acumulării datoriilor la gaz faţă de „Gazprom”.  

Din start trebuie să menţionăm că în practica internaţională nu este răspândită asigurarea infrastructurii de 

livrare a gazelor. Trezeşte suspiciuni faptul că valoarea primei de asigurare constituie circa 3,4% raportat la 

valoarea activelor35. De asemenea, presa de investigaţie a descris unele fraude privind contractarea serviciilor 

de asigurare la alte întreprinderi în gestiunea autorităţilor centrale36. În situaţia în care doar prima de 

asigurare constituie peste 90 mln lei, este evident că nicio companie de asigurări din R. Moldova nu dispune 

de capacităţi financiare să achite despăgubiri pe cazurile asigurate. Companiile locale trebuie să efectueze 

reasigurarea la companii de talie internaţională, transferând reasiguratorului, de regulă, circa 90-95% din 

prima de asigurare încasată. Însă nu întotdeauna reasigurarea este efectuată.  

Pornind de la argumentele enunţate mai sus şi având în vedere faptul că în sectorul de gaze se întâmplă foarte 

rar accidente majore care ar genera pierderi de miliarde de lei, trebuie cercetate câteva aspecte privind 

oportunitatea contractării unor asemenea servicii de asigurare, şi anume: 

− Câte cazuri de accidente majore au avut loc în ultimii 20 ani în sectorul gazelor naturale şi care a vost 

valoarea totală a prejudiciilor;  

− Cum au fost calculate riscurile şi cum a fost determinată valoarea primei de asigurare; 

− A fost sau nu organizată licitaţie pentru contractarea serviciilor de asigurare; 

− A fost sau nu contractată o companie de reasigurare, a fost sau nu achitată prima de reasigurare. 

6.2. Rata de schimb la procurarea valutei  

Concernul „Moldovagaz” procură valută pentru achitarea importului de gaze, echipamentelor şi materialelor. 

Ţinând cont de gestionarea frauduloasă a întreprinderii, este necesar de a verifica rata de schimb la care 

„Moldovagaz” procură valuta la bănci. În februarie 2018 am solicitat de la ANRE informaţia respectivă, însă 

Agenţia a refuzat să prezinte careva date privitor la tranzacţiile de cumpărare a valutei. În situaţia în care 

întreprinderea procură valută la o rată de schimb mai mare decât rata medie pe piaţa bancară, acest lucru 

influienţează la creşterea nejustificată a cheltuielilor şi la acumularea datoriilor faţă de furnizori, în special 

 
33 Hotărârea ANRE nr. 180 din 03.09.2015. 
34 Anexa 7: pag. 19 şi 20 din raportul de audit asupra calculelor tarifului la gazele naturale. 
35 Potrivit anexelor la aşa-numitul raport de audit asupra calculelor tarifului, valoarea totală a activelor SA Moldovagaz 
în anul 2015 a constituit 2 632 933 mii lei, inclusiv 1 263 359 mii lei pe transport şi 1 369 574 mii lei pe distribuţie. 
36 Ziarul de gardă, “ (doc) Moldatsa: Criza milioanelor irosite”, noiembrie 2016, disponibil pe 
https://www.zdg.md/editia-print/investigatii/moldatsa-criza-milioanelor-irosite 

https://www.zdg.md/editia-print/investigatii/moldatsa-criza-milioanelor-irosite
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faţă de „Gazprom”. Mai mult ca atât, aceste suspiciuni au fost enunţate şi de procurorii care au efectuat 

percheziţii la sediul „Moldovagaz” în noiembrie 2015.37 

6.3. Oficiul nou al „Moldovagaz” 

În anul 2009 întreprinderea a început lucrările de construcţie a unui sediu nou, situat pe str. Puşkin 64 din 

mun. Chişinău. În octombrie 2018 Centrul de deservire a consumatorilor a fost mutat în sediul nou38. Potrivit 

metodologiei tarifare, investiţiile în clădiri şi construcţii pot fi incluse în tarif39. Întreprinderea nu a anunţat 

care este costul lucrărilor. Totodată nu este clar dacă ANRE a inclus în tarif cheltuielile respective. 

Considerăm necesar de verificat investiţiile privind construcţia sediului nou, ţinând cont de multiplele 

fraude constatate în administrarea întreprinderii. Chiar dacă aceste costuri nu se regăsesc în tarif, majorarea 

neîntemeiată a cheltuielilor conduce la acumularea datoriilor faţă de furnizori, în mod special pentru gazele 

naturale. 

6.4. Servicii dubioase de asistenţă juridică 

În mai 2016 am solicitat de la Ministerului Economiei şi ANRE informaţii privitor la relaţiile contractuale între 

SA „Moldovagaz” şi pretinsul avocat Valerian Mânzat (căsătorit cu fiica ex-deputatului Simion Furdui), precum 

şi alte contracte similare de asistenţă juridică. Cetăţeanul Mînzat a afişat pe pagina sa oficială informaţia 

precum că a activat în calitate de avocat principal al SA „Moldovagaz”.40 Menţionăm faptul că în 2015 Mînzat 

a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Deşi iniţial Ministerul Economiei a negat existenţa cărorva relaţii între 

Mînzat şi „Moldovagaz”, ulterior am primit un alt răspuns. Potrivit informaţiei prezentate de „Moldovagaz”, 

în perioada 2014-2015 întreprinderea a contractat servicii de asistenţă juridică de la SRL „Tarsen Grup” şi 

cabinetul avocatului V. Mînzat – „Legal Solutions”. Contractele prevedeau o plată lunară pentru SRL „Tarsen 

Grup” de 20.000 lei în 2014 şi 22.000 lei în 2015, iar pentru „Legal Solutions” – 20.000 lei lunar în 2015.41 

Totodată întreprinderea nu a menţionat despre alte servicii de asistenţă juridică, contractate de subdiviziunile 

„Moldovagaz”. Spre exemplu, SRL „Floreşti-Gaz” a contractat anterior servicii juridice de la SRL „MGS Legal 

Consulting”, însă nu le-a achitat şi a fost acţionată în judecată42. Menţionăm faptul că printre asociaţii „MGS 

Legal Consulting” figurează ex-ministrul justiţiei Vitalie Pîrlog şi ex-viceministrul justiţiei Nicolae Eşanu43. 

Ţinând cont de cele expuse, considerăm necesar de verificat toate contractele de asistenţă juridică încheiate 

de „Moldovagaz” şi subdiviziunile sale. 

 

 

 
37 Radio Europa Liberă, “Percheziții la Moldovagaz și Chișinăugaz și la locuințele șefilor celor două companii”, 
noiembrie 2015, disponibil pe https://moldova.europalibera.org/a/27390131.html 
38 Mold-Street: “Cum arată noul oficiul al celei mai mari companii din Moldova”, octombrie 2018, disponibil pe 
https://www.mold-street.com/?go=news&n=8139 
39 Punctul 56 alin. 1) lit. d) din metodologia de stabilire a tarifelor la gazele naturale din 2014 (Idem 6) 
40 Sursa: http://web.archive.org/web/20150421220707/http://avocat-valerianminzat.com/ro/despre-avocat 
41 Anexa 8: Scrisoarea nr. J-155/16 din 06.07.2016 emisă de SA „Moldovagaz”. 
42 Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 17.02.2015 la dosarul nr. 2rc-192/16, disponibilă pe 
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=25923&fbclid=IwAR1HHu6TAZAo1hGrI4aktCM8e_rQOZ7H80uO_
NOl5oIhRPeD8jrd4VgM1yU 
43 Lista birourilor asociate de avocaţi, nr. 103 la pag. 112, disponibil pe 
http://uam.md/media/files/files/registrul_baroului_chi__in__u_pe_ca___i_baa_4528532.pdf 

https://moldova.europalibera.org/a/27390131.html
https://www.mold-street.com/?go=news&n=8139
http://web.archive.org/web/20150421220707/http:/avocat-valerianminzat.com/ro/despre-avocat
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=25923&fbclid=IwAR1HHu6TAZAo1hGrI4aktCM8e_rQOZ7H80uO_NOl5oIhRPeD8jrd4VgM1yU
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=25923&fbclid=IwAR1HHu6TAZAo1hGrI4aktCM8e_rQOZ7H80uO_NOl5oIhRPeD8jrd4VgM1yU
http://uam.md/media/files/files/registrul_baroului_chi__in__u_pe_ca___i_baa_4528532.pdf
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6.5. Drăguţanu – auditor la „Moldovatransgaz” 

Compania „DD Consulting” SRL a efectuat auditul activităţii financiare a SRL „Moldovatransgaz” pentru anii 

2017 şi 2018. Directorul financiar al respectivei companii de audit este Dorin Drăguţanu44. Acesta a deţinut 

funcţia de guvernator al Băncii Naţionale în perioada în care a avut loc frauda bancară. Prin acţiunile şi 

inacţiunile sale, fostul guvernator BNM este direct responsabil de producerea celei mai mari fraude din istoria 

R. Moldova. Având în vedere aspectul dat, este cel puţin dubioasă decizia de a încredinţa auditarea financiară 

unei persoane cu probleme grave de integritate. Considerăm necesar de verificat procedura prin care                       

SRL „Moldovatransgaz” a selectat compania respectivă de audit, precum şi sumele achitate pentru serviciile 

de audit. 

7. Repartizarea abuzivă a veniturilor din tranzitul gazului 

„Moldovagaz ratează anual circa 200 milioane lei  

din veniturile pentru tranzitarea gazelor”   

Din cauza unor prevederi abuzive în contractul privind tranzitul gazelor, „Moldovagaz” ratează anual circa 

22% din veniturile de tranzit. Mai mult ca atât, cheltuielile privind tranzitarea gazelor depăşesc veniturile cu 

peste 130 milioane lei. În prezent consumatorii din R. Moldova subvenţionează tranzitul de gaze, deoarece 

aceste cheltuieli sunt incluse în tarif.  

7.1. Veniturile din tranzit repartizate 50/50 între Moldova şi regiunea transnistreană 

Tariful de tranzitare a gazelor se stabileşte pentru distanţa de 100 km de gazoduct. În mod normal, veniturile 

din tranzit trebuie repartizate proporţional cu lungimea gazoductelor. Însă, clauzele contractuale prevăd o 

abordare diferită la repartizarea veniturilor din tranzit pentru cele 2 gazoducte magistrale. Potrivit art. 3.2 din 

contractul nr. 2ГМ-07 din 2006 privind tranzitul de gaze pe teritoriul R. Moldova, veniturile din tranzit se 

repartizează între „Moldovatransgaz” şi „Tiraspol-Transgaz” după cum urmează:45 

 

− Pentru tranzitul gazelor prin gazoductul 
Ananiev-Cernăuţi-Bohorodchany la Nord 
(ACB, spre staţia de măsurare Alexeyevka, 
UA), veniturile se împart proporţional 
lungimii gazoductelor pe teritoriul              
R. Moldova şi respectiv a regiunii 
transnistrene. 

 

− Pentru tranzitul gazelor prin gazoductul 
transbalcanic la Sud (spre staţia de 
măsurare Orlovka, UA), veniturile se 
împart în cote egale (50%) între părţi. 

Datele privind volumul gazului tranzitat indică faptul că cele mai mari volume sunt tranzitate anume prin 

gazoductul transbalcanic: 

 
44 Ziarul de gardă, „Cu ce se ocupă și ce venituri are fostul guvernator al BNM din perioada fraudei bancare, Dorin 
Drăguțanu”, ianuarie 2019, disponibil pe https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/cu-se-se-ocupa-si-ce-venituri-are-
fostul-guvernator-al-bnm-din-perioada-fraudei-bancare-dorin-dragutanu 
45 Idem 4 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/cu-se-se-ocupa-si-ce-venituri-are-fostul-guvernator-al-bnm-din-perioada-fraudei-bancare-dorin-dragutanu
https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/cu-se-se-ocupa-si-ce-venituri-are-fostul-guvernator-al-bnm-din-perioada-fraudei-bancare-dorin-dragutanu
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Volumul gazelor tranzitate Un. măs. 2012 2013 2014 2015 2016 

La Nord, prin gazoductul ACB 
mlrd. m3 

0,3 0,33 0,31 0,24 0,25 

La Sud, prin gazoductul transbalcanic 19,6 19,7 18,0 16,7 18,46 

Sursa: SRL „Moldovatransgaz” 

Circa 72% din lungimea gazoductului transbalcanic se află pe teritoriul RM şi doar 28% - în stânga Nistrului46. 

Respectiv costurile de întreţinere a gazoductului pe malul drept sunt mai mari decât în regiunea 

transnistreană. Însă veniturile sunt repartizate în cote egale de 50%. Ministerul Economiei ne-a informat că 

în regiunea transnistreană costurile sunt la fel de mari ca şi pe malul drept, deoarece Staţia de compresoare 

Tiraspol-2 suportă cheltuieli importante pentru asigurarea tranzitului47. Acest lucru este fals. În realitate, 

costurile privind funcţionarea staţiei de compresoare Tiraspol-2 au fost majorate nejustificat pentru a spori 

cheltuielile malului stâng, astfel încât să fie argumentată repartizarea veniturilor în cote egale de 50%.48 Mai 

mult ca atât, cheltuielile malului stâng au fost calculate de TiraspolTransgaz şi „confirmate” de Institutul de 

cercetare „НИИгазэкономика” de la Moscova. Prin urmare, reprezentanţii concernului Gazprom în 

conducerea Moldovagaz au aprobat cu bună ştiinţă aceste costuri nejustificate, pentru a acorda venituri mai 

mari regiunii transnistrene în detrimentul consumatorilor din R. Moldova. 

7.2.   Tranzitul gazului – cheltuieli mai mari decât veniturile 

„Pierderile din tranzitarea gazului constituie 130 milioane lei anual,  

pe care le suportă consumatorii din R. Moldova”   

Reieşind din structura tarifului în vigoare, cheltuielile privind tranzitarea gazului constituie 612 478 mii lei, iar 

veniturile din fluxurile transfrontaliere de gaz sunt de 482 473 mii lei. Din cele expuse rezultă că activitatea 

de tranzit a gazelor generează pierderi anuale de 130 milioane lei, iar pierderile respective sunt incluse în 

tariful achitat de consumatorii din R. Moldova. 

În metodologia tarifară din anul 2009 era prevăzut că dacă veniturile din tranzitarea gazului nu acoperă 

cheltuielile, diferenţa va fi suportată de titularul de licenţă care a semnat asemenea contracte de tranzitare a 

gazului49. Această prevedere excludea posibilitatea ca pierderile din activitatea de tranzit să fie transferate pe 

consumatorii din R. Moldova. Această prevedere a fost exclusă din metodologia tarifară în vigoare, aprobată 

în august 2014.  

Recomandări 

Pentru a redresa situaţia cu veniturile şi cheltuielile de tranzitare a gazului, este necesar de întreprins 

următoarele acţiuni: 

Acţiune Comentarii Instituţia responsabilă 

Revizuirea modului de 
repartizare a veniturilor din 
tranzitul gazului 

Modificarea contractului de 
tranzitare a gazului 

Ministerul Economiei în comun 
cu „Moldovagaz” şi „Gazprom” 

Excluderea din tarif a pierderilor 
din activitatea de tranzit 

De inclus în metodologia tarifară 
prevederea respectivă 

ANRE 

 
46 Gazoductul transbalcanic include 3 conducte magistrale cu o lungime totală de 343,14 km, din care 246,97 km (sau 
72%) sunt pe teritoriul R. Moldova, iar 96,17 km (sau 28%) sunt în regiunea transnistreană. 
47 Anexa 9: Scrisoarea nr. 07-2444 din 05.03.2018 emisă de Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
48 Anexa 10: Procesul verbal al Consiliului de supraveghere al SA Moldovagaz din 24.12.1999 referitor la divizarea 
costurilor privind activitatea de tranzit a gazelor. 
49 Punctul 54 alin. 4) din metodologia de stabilire a tarifelor pentru gazele naturale din 2009 (Idem 18) 
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8. Reţelele de gaz în afara circuitului economic 

La situaţia din 01.09.2017 „Moldovagaz” şi subdiviziunile sale administrau 23.390 km de reţele de gaz, inclusiv 

1560 km de reţele de transport50. Trebuie de menţionat că doar 8807 km de reţele (sau 38%) se află în 

proprietatea concernului „Moldovagaz”. Cealaltă porţiune a reţelelor, cu lungimea de 14.583 km, se află în 

afara circuitului economic, deoarece amortizarea lor nu este inclusă în tarif. Construcţia acestor reţele a 

început în anul 2002, în cadrul „Programului naţional de gazificare”51, care este încă în derulare52. Finanţarea 

programului de gazificare s-a efectuat din câteva surse: contribuţia consumatorilor din localităţile gazificate, 

alocări de la autorităţile centrale şi locale, precum şi granturi oferite de Fondul de Investiţii Sociale din 

Moldova (FISM) şi USAID. Gazoductele respective urmau a fi transmise la balanţa autorităţilor locale. 

Totodată, potrivit reglementărilor aprobate de ANRE, subdiviziunile SA „Moldovagaz” urmau să ramburseze 

autorităţilor locale şi altor beneficiari resursele financiare alocate pentru construcţia acestor gazoducte53, însă 

până în prezent acest lucru nu a fost realizat. 

Exploatarea reţelelor poate fi efectuată doar de către o companie licenţiată în distribuţia gazelor. Deoarece 

„Moldovagaz” nu a răscumpărat gazoductele respective, în 2004 Guvernul a identificat o altă soluţie, prin care 

autorităţile locale au transmis gazoductele către subdiviziunile teritoriale ale SA „Moldovagaz” în baza 

contractelor de deservire tehnică54. 

În anul 2008 Guvernul a iniţiat inventarierea gazoductelor construite în cadrul programului de gazificare. 

Potrivit HG 597/2008, autorităţile locale urmau să prezinte până la 30.06.2008 Ministerului Economiei 

rezultatele inventarierii gazoductelor respective55. Din informaţia obţinută de la Ministerul Economiei în mai 

2017, am constatat că au fost inventariate doar 4979 km din totalul de 14.583 km de gazoducte, care se află 

la balanţa autorităţilor locale56. 

Pe parcursul a 17 ani autorităţile centrale nu au putut identifica o soluţie la problema gazoductelor aflate în 

afara circuitului economic, problemă creată de Guvern în 2002. O foaie de parcurs în acest sens a fost propusă 

în iunie 2017 de Victor Parlicov şi Sergiu Gaibu57. În contextul liberalizării pieţei gazelor naturale, va fi imposibil 

de garantat accesul nediscriminatoriu la gazoducte, din moment de 2/3 din reţeaua de distribuţie nu se află 

la balanţa operatorului de distribuţie. Pe lângă aceasta, gazoductele respective au un termen de exploatare, 

la expirarea căruia acestea nu vor mai putea fi utilizate. Pentru înlocuirea lor trebuie prevăzute resurse 

financiare, care pot fi acumulate din amortizarea reţelelor existente. Introducerea gazoductelor respective în 

circuitul economic trebuie realizată în următoarele condiţii: 

 

 
50 Idem 26. 
51 HG 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova 
52 Publika.md, 05 septembrie 2018: “ Locuitorii raionului Orhei vor putea beneficia de gaze naturale din gazoduct”, 
disponibil pe https://www.publika.md/locuitorii-raionului-orhei-vor-putea-beneficia-de-gaze-naturale-din-gazoduct-
fotoreport_3017897.html 
53 P. 23 din Hotărârea ANRE nr. 93 din 19.05.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor 
de distribuţie a energiei electrice şi a Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 
54 HG nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a reţelelor de gaze   
întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" la deservire tehnică 
55 HG 597 din 13.05.2008 cu privire la inventarierea şi reevaluarea reţelelor de gaze, proprietate publică 
56 Anexa 11: Scrisoarea Min. Economiei nr. 06/2-2921 din 25.05.2017 privitor la inventarierea reţelelor de distribuţie 
57 Expert-Grup, Notă de poziţie: Măsuri de politici pentru asigurarea protecției intereselor cetățenilor-investitori în 
rețelele de distribuție a gazelor naturale, iunie 2017, disponibilă pe https://www.expert-
grup.org/media/k2/attachments/Apel_public.pdf 

https://www.publika.md/locuitorii-raionului-orhei-vor-putea-beneficia-de-gaze-naturale-din-gazoduct-fotoreport_3017897.html
https://www.publika.md/locuitorii-raionului-orhei-vor-putea-beneficia-de-gaze-naturale-din-gazoduct-fotoreport_3017897.html
https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Apel_public.pdf
https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Apel_public.pdf
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• Finalizarea inventarierii reţelelor de gaz în proprietate publică şi proprietate neidentificată.  

Dat fiind faptul că subdiviziunile „Moldovagaz” operează aceste reţele în baza contractelor de 

deservire tehnică, întreprinderea deţine toată informaţia privind lungimea reţelelor şi drepturile de 

proprietate asupra fiecărei porţiuni; 

• Identificarea proprietarilor şi evaluarea reţelelor, pentru a stabili preţul de piaţă actual. 

• Stabilirea cotei-părţi de proprietate la fiecare persoană fizică sau juridică, care a contribuit financiar 

la construcţia gazoductelor. 

• Transmiterea reţelelor către operatorul de distribuţie. 

Acest lucru poate fi realizat prin 2 modalităţi. În primul caz poate fi creat un nou operator de stat, iar 

gazoductele să fie introduse în capitalul social al acestuia. O altă modalitate poate fi răscumpărarea 

gazoductelor de către „Moldovagaz” sau introducerea acestora în capitalul social al întreprinderii. În 

cazul dat urmează a fi revizuite cotele de proprietate conform actelor de constituire şi prevederilor 

HG 1068 din 21.10.1998, inclusiv stingerea parţială a datoriilor la gaz a malului drept faţă de 

„Gazprom”. 

• Calcularea amortizării şi introducerea acesteia în tariful pentru serviciul de distribuţie a gazelor. 

9. „Moldovagaz” – teritoriu interzis pentru organele de control 

De la înfiinţarea concernului „Moldovagaz” şi până în prezent nu a fost efectuat nici un audit al activităţii 

întreprinderii. În aceşti 20 ani au existat câteva încercări privind efectuarea unor controale, dar cazurile 

nu au avut finalitate. Nici o persoană din conducerea „Moldovagaz” nu a fost sancţionată, iar organele de 

anchetă au mimat investigaţiile.  

• Comisie parlamentară în anul 2000. În martie Parlamentul a creat o comisie specială pentru 

examinarea situaţiei din sectorul energiei şi gazului58. În iulie comisia a prezentat Parlamentului 

rezultatele reviziei efectuate de Departamentul Control Financiar şi Revizie, iar materialele au fost 

transmise Procuraturii Generale59. Totodată Parlamentul a dispus efectuarea unui control de către 

Curtea de Conturi. 

În martie 2001 şeful echipei de control, Tudor Şoitu, a fost obligat să înceteze controlul înainte de 

termen, sub presiunea conducerii Curţii de Conturi. Raportul de control nu a fost examinat de plenul 

Curţii, iar în octombrie 2001 Procuratura a intentat dlui Şoitu un dosar penal. Situaţia privind 

urmărirea penală a fost clarificată definitiv abia în februarie 2019 prin decizia CEDO60. 

• Comisie parlamentară în anul 2010. Situaţia economică a societăţii „Moldovagaz” a ajuns din nou în 

vizorul Parlamentului. În mai 2010 a fost creată o comisie specială privitor la încălcările din activitatea 

SA „Moldovagaz” şi impactul negativ asupra formării tarifelor61. Comisia urma să elaboreze un raport 

în decurs de 4 luni, dar acest lucru nu a avut loc. În septembrie 2010 Parlamentul a fost dizolvat. Este 

curios faptul că în componenţa comisiei intrau deputaţi implicaţi în schema de spălare de bani 

 
58 HP nr. 849 din 03.03.2000, disponibilă pe 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306884 
59 HP nr. 1212 din 31.07.2000, disponibilă pe 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307579 
60 Decizie CEDO din 14.02.2019 la cererea nr. 18835/08, Tudor Şoitu versus Republica Moldova, disponibilă pe 
http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2019/05/SOITU-v.-MDA-ROM1.pdf 
61 HP nr. 91 din 20.05.2010, disponibilă pe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334803 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306884
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307579
http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2019/05/SOITU-v.-MDA-ROM1.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334803
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„Laundromatul Rusesc” (Valentin Chepteni, Valeriu Guma)62, iar vicepreşedinte al comisiei a fost ales 

Simion Furdui, autorul celebrului amendament la legea gazelor naturale care a condus la majorarea 

tarifelor cu aproape 5%.63 

• Controlul ANRE în perioada 2011-2012. După cum am menţionat la punctul 5.3, ANRE a depistat 

fraude în sumă totală de 243,5 milioane de lei şi a emis 4 hotărâri în acest sens. Agenţia a exclus din 

tarif cheltuielile nejustificate şi a transmis materialele la organele de anchetă. În iulie 2016 Ministerul 

Economiei ne-a informat că Procuratura Anticorupţie a clasat procesul penal pe hotărârile nr. 461, 

479 şi 484 din 2012, iar dosarul penal pe hotărârea ANRE nr. 489 din 2012 este în continuare în 

gestiunea Procuraturii Drochia64. 

Controlul activităţii SRL „Moldovatransgaz” s-a finalizat cu tentativa de asasinare a lui Nicolae 

Răileanu, fost director ANRE. În seara zilei de 10 aprilie 2012, la doar 2 săptămâni după pronunţarea 

primei hotărâri ANRE pe marginea controlului la „Moldovatransgaz”, a explodat o grenadă plasată în 

automobilul dlui Răileanu65. Nici acest caz nu a fost investigat de organele de anchetă. 

• Percheziţii în timpul protestelor din 

2015-2016. Procurorii au efectuat mai 

multe percheziţii la „Moldovagaz” în 

perioada noiembrie 2015 – iulie 2016. Au 

fost deschise 3 cauze penale, care ulterior 

au fost comasate într-un singur dosar. 

Procurorul Vitalie Busuioc afirma în iulie 

2016 că a fost dispusă o inspecţie 

financiară complexă, care era atunci la 

etapa de finalizare66. Până în prezent          

nici o persoană din administraţia 

„Moldovagaz” nu a fost sancţionată. La fel 

nu au fost recuperate mijloacele băneşti 

fraudate. 

 

 

 

 

 

 
62 Comunitatea WatchDog.MD, „Laundromatul rusesc – schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele 
politice din Moldova”, iunie 2019, disponibil pe https://watchdog.md/2019/06/17/laundromatul-rusesc-schema-de-
spalare-a-70-miliarde-dolari-facilitata-de-elitele-politice-din-moldova/ 
63 Mold-street.com, „Amendamentul Furdui a provocat o majorare de 16 ori a tarifului de transport a gazelor”, iulie 
2015, disponibil pe https://www.mold-street.com/?go=news&n=3958  
64 Anexa 12: Scrisoarea Ministerului Economiei cu nr. 06/2-4457 din 20.07.2016, punctul IV. 
65 Timpul.md, „Cine l-a vrut mort pe Nicolae Răileanu?”, aprilie 2012, disponibil pe 
https://www.timpul.md/articol/cine-l-a-vrut-mort-pe-nicolae-raileanu-33267.html 
66 Ziarul de gardă: „Gusev și alți patru angajați, învinuți în dosarul MoldovaGaz”, iulie 2016, disponibil pe 
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/gusev-si-alti-patru-invinuti-in-dosarul-moldovagaz-procurorii-nu-stiu-unde-se-
afla-gusev 

Procurorul Vitalie Busuioc 

https://watchdog.md/2019/06/17/laundromatul-rusesc-schema-de-spalare-a-70-miliarde-dolari-facilitata-de-elitele-politice-din-moldova/
https://watchdog.md/2019/06/17/laundromatul-rusesc-schema-de-spalare-a-70-miliarde-dolari-facilitata-de-elitele-politice-din-moldova/
https://www.mold-street.com/?go=news&n=3958
https://www.timpul.md/articol/cine-l-a-vrut-mort-pe-nicolae-raileanu-33267.html
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/gusev-si-alti-patru-invinuti-in-dosarul-moldovagaz-procurorii-nu-stiu-unde-se-afla-gusev
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/gusev-si-alti-patru-invinuti-in-dosarul-moldovagaz-procurorii-nu-stiu-unde-se-afla-gusev
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10. Concluzii şi recomandări 

Problemele legate de înfiinţarea şi administrarea concernului „Moldovagaz” s-au acumulat pe parcursul a 

peste 20 ani. Cele mai grave încălcări au fost comise la transmiterea cotei majoritare în reţelele de transport 

(fondarea „Gazsnabtranzit” în anul 1995) şi reţelele de distribuţie (fondarea „Moldovagaz” în anul 1998) la 

preţuri derizorii către „Gazprom”, în contul achitării datoriei pentru gaz. În contextul HG 1068 din 21.10.1998, 

patrimoniul „Moldovagaz” trebuie reevaluat, cu modificarea corespunzătoare a cotelor în capitalul social şi 

stingerea datoriei pentru gaze. Deoarece au trecut peste 20 ani de la evenimentele respective, activele 

existente la acel moment au fost amortizate practic integral. În cazul dat este necesar de restabilit valoarea 

de piaţă a patrimoniului la momentul încheierii tranzacţiilor respective.  

Situaţia dezastruoasă în care se află astăzi societatea „Moldovagaz” se datorează în mare parte administrării 

frauduloase cu acordul tacit al acţionarilor, în mod special a acţionarului majoritar – concernului „Gazprom”. 

Un alt aspect al problemei se referă la condiţiile abuzive, impuse de „Gazprom” la semnarea contractelor de 

livrare şi tranzit a gazelor. Totodată situaţia a fost agravată prin deciziile ilegale sau nechibzuite, aprobate de 

ANRE, Guvern şi Parlament. Patrimoniul întreprinderii a fost delapidat în proporţii deosebit de mari, iar 

acţionarii şi organele de anchetă au acoperit aceste fraude. 

Drepturile de acţionar a R. Moldova în cadrul SA „Moldovagaz” sunt reprezentate de Ministerul Economiei, 

ca organ central de specialitate în domeniul energetic. Potrivit art. 48 din statutul SA „Moldovagaz”, 

Ministerul Economiei numeşte 2 din 6 membri ai Consiliului de observatori, care au funcţia de a reprezenta 

interesele acţionarilor şi de a coordona activitatea organului executiv. De asemenea, Ministerul Economiei 

desemnează 2 din 3 membri în Comisia de Cenzori. Aceste persoane erau obligate să prevină încălcările 

admise de managementul întreprinderii şi, prin urmare, poartă responsabilitate directă pentru rezultatele 

activităţii SA „Moldovagaz”. Gradul de responsabilitate al fiecărei persoane în parte urmează a fi stabilit în 

cadrul unei anchete. Însă persoanele respective cu certitudine nu mai pot fi admise în funcţii de decizie în 

cadrul instituţiilor de stat. 

Pe lângă recomandările formulate în capitolele anterioare, este necesar de a stabili valoarea cheltuielilor 

nejustificate care au fost incluse abuziv în tarifele la gaz, sau au condus la majorarea datoriei pentru gaz faţă 

de „Gazprom”. Cheltuielile nejustificate trebuie excluse din tarif, iar restul cheltuielilor urmează să fi asumate 

de acţionari, care au tolerat aceste încălcări pe tot parcursul activităţii SA „Moldovagaz”. 

În acest context, trebuie de efectuat un audit la „Moldovagaz” şi toate subdiviziunile sale, de la momentul 

înfiinţării. Scopul auditului este de a stabili costurile justificate, a determina valoarea fraudelor şi a determina 

valorea reală a devierilor tarifare. Caietul de sarcini pentru misiunea de audit trebuie neapărat să conţină 

următoarele aspecte:  

- Analiza contractelor de achiziţie a bunurilor şi serviciilor, inclusiv analiza preţurilor de achiziţie 

comparativ cu preţurile de piaţă, oferite de alţi producători/furnizori; 

- Analiza rulajelor bancare ale „Moldovagaz” şi subdiviziunilor sale, pentru a identifica toate tipurile de 

bunuri şi servicii achiziţionate, precum şi datele despre furnizori; 

- Analiza ratelor de schimb la care „Moldovagaz” procura valută, comparativ cu ratele comerciale pe 

piaţa bancară la data efectuării fiecărei tranzacţii; 

- Analiza pierderilor de gaz efective şi modul de evidenţă a lor în documentele interne; 

- Analiza necesarului de personal şi reducerea cheltuielilor de remunerare a muncii; 

- Verificarea cheltuielilor de mentenanţă efective şi justificate; 

- Verificarea datoriei pentru gaz, a achitărilor efectuate şi a modului de repartizare a datoriei între 

malul drept şi regiunea transnistreană. 



Anexa 1: Scrisoarea ANRE nr. 06/794 din 24.06.2019 

 

 



Anexa 2: Structura costurilor de bază

Capitolele de cheltuieli Abrev un. m.
2010

(anul de bază)

2018

(tarif în vigoare)

Diferenţa

2018/2010

1.1. Cheltuieli materiale CM0 mii lei 18 465 44 716 26 251

1.2. Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a imobilizărilor corporale

şi necorporale aferente activităţii de transport a gazelor
CIE0 mii lei 10 607 62 708 52 101

1.3. Cheltuieli de retribuire a muncii CRM0 mii lei 38 425 97 940 59 515

1.4. Cheltuieli generale şi administrative CCGA0 mii lei 5 966 12 657 6 691

Total serviciul de transport 73 463 218 021 144 558

2.1. Cheltuieli materiale CM0 mii lei 28 114 57 263 29 149

2.2. Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a reţelelor de gaze

naturale şi altor mijloace fixe de producere
CIE0

mii lei 6 176 9 720 3 544

2.3. Cheltuieli de retribuire a muncii CRM0 mii lei 142 442 453 623 311 181

2.4. Cheltuieli de distribuire şi administrative (CC0 + CCGA0) CCGA0 + CC0 mii lei 136 311 238 028 101 717

Total serviciul de distribuţie 313 043 758 634 445 591

3.1. Cheltuieli generale şi administrative furnizare reţele transport CCGA0 mii lei 62 461 62 461

3.2. Cheltuieli generale şi administrative furnizare reţele distribuţie CCGA0 mii lei 62 057 62 057

Total serviciul de furnizare 0 124 518 124 518

4.1. Cheltuieli operaţionale proprii COR0 mii lei 28 331 0 -28 331

Grand Total 414 837 1 101 173 686 336

2. Distribuţie

3. Furnizare

4. SA Moldovagaz

1. Transport



 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3: 

Scrisoarea SA Moldovagaz nr. 01/3-1182 din 05.06.2009 către ANRE 











 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4: 

Nota informativă la hotărârea ANRE nr. 349 din 09.09.2009 













 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5: 

Solicitarea de informaţie de la ANRE şi răspunsul Agenţiei cu nr. 06/396 din 

29.03.2019 







 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6: 

Informaţia „Moldovagaz” privind structura reţelelor de gaze la situaţia din 

01.09.2017 







 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7: 

Pag. 19 şi 20 din raportul de audit asupra calculelor tarifului la gazele naturale 









 

 

 

 

 

 

 

Anexa 8: 

Scrisoarea nr. J-155/16 din 06.07.2016 emisă de SA „Moldovagaz” 







Anexa 9: Scrisoarea nr. 07-2444 din 05.03.2018 emisă de Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa 10: 

Procesul verbal al Consiliului de supraveghere al SA Moldovagaz din 24.12.1999 

referitor la divizarea costurilor privind activitatea de tranzit a gazelor 

















 

 

 

 

 

 

 

Anexa 11: 

Scrisoarea Ministerului Economiei nr. 06/2-2921 din 25.05.2017 privitor la 

inventarierea reţelelor de distribuţie 



MINISTERUL ECONOMIEI

AL REPUBLICII MOLDOVA

Mtr4HI{CTtrPCTBO

PECIIYEJIWKKI

00042062

3KOHOMI,IKI4

MOJTAOBA

MD-2033, ChiqiniLr, Piala Marii AdLrn[ri Nalionale, I

tel. +37 3 -22 -25-0 1 -07, fhx +3'l 3 -22 -23 - 4 0 - 6 4
E-rnail: rli necollrorna0nrcr.gor'. r*r.l

Pagi na lveb: rr'lrn:"qcc,eoi',flL$

Mli-2033, I(uLuuuoy, fkua Mapnii Aaynopr, HauuoHa,re, I
' r e t. + 37 3 -22 - 25 -0 I -07. rlax c +37 3 -22-23 - 40 - 6 4

E-nrai | : r*i nrecrrcorlr'lirntcc.gar'.trrd
llc6 c lparr rr uit: rvn,rt,ruec,gitv.*rd

JS os
La Cerere drn l5.mai.20l7

Dornnului Sergiu TOFILAT
cenzor, Centru pentru Analizd.,

Supraveghere gi Proteclie
in domeniul Enersetic

Stimate Domnule Sergiu TOFILAT"

Cu referile la Cererea Dumneavoastrd din 15 mai 2011, intru prezentarea
informatiei cu privire la inventariefea $i reevaluarea retelelor de gaze, proprietate
publicS, conform Hotdririi Guvernului r-rr.597 din I3 mai 2008 , Yd, prezentdm in anexd

materialul sistematizat si prezentat Guvernului la data de 0l aprilie 2014.

Anexa:

Informafii cu privire la inventarierea gi reevaluarea retelelor de gaze, proprietate publicd,
conform situatiei la data de 01 arrrilie2014 - 3 file.

Cu respect,

Secretar de Stat Angela SUSAI\U

Ex.: CucoS Andrei
andre i.cttcos@nrec. gott. md
022-23-10- I 3
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Anexa 12: 

Scrisoarea Ministerului Economiei cu nr. 06/2-4457 din 20.07.2016 












