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Introducere

Prezentul raport reprezintă o continuare a stu-
diului privind sistemul de gazificare al Republi-
cii Moldova, iniţiat de IDIS „Viitorul” în mai 2007. 
Scopul principal este de a elucida cadrul legal 
şi impactul măsurilor luate de Guvern asupra 
consumatorului rural de gaze naturale, nivelul 
de exploatare a instalaţiilor şi gazoductelor, 
legalitatea exploatării acestora de către sub-
diviziunile din cadrul S.A.„Moldovagaz”, pre-
cum şi a raporturilor reale formate, în conse-
cinţă, între agenţii principali ai acestui proces, 
în special S.A.„Gazprom” din Federaţia Rusă, 
S.A.„Moldovagaz”, autorităţile locale, Guvernul 
şi, desigur, consumatorul, adică majoritatea po-
pulaţiei ţării.

Reglementarea directă de către stat a procesu-
lui de comercializare a gazelor pe teritoriul RM, 
însăşi crearea Agenţiei Naţionale de Reglemen-
tare în Energetică, întreţinută din contul contri-
buabililor naţionali, presupune protejarea con-
sumatorilor de potenţiale acţiuni de discrimi-
nare şi abuz ale monopolistului rus „Gazprom” 
prin intermediul S.A.„Moldovagaz”. În acelaşi 
timp acţiunile Guvernului sînt contrare intere-
selor consumatorilor şi contribuie la protejarea 
schemelor voalate de exploatare a consuma-
torilor, susţinute de către S.A.„Moldovagaz”. 
Mai mult ca atît, Guvernul Republicii Moldova 
demonstrează o servilitate deosebită în faţa 
„Gazprom”-ului, care, fără să fi efectuat vreo 
investiţie reală (doar stingerea unei datorii, şi 
aceea umflată, în valoare de 52 milioane dolari 
SUA) exploatează un patrimoniu de peste 25 
de ori mai mare. Ba chiar Guvernul RM, con-
trar prevederilor contractului de constituire 
a S.A.”Moldovagaz”, lansează pe contul cetă-
ţenilor şi a bugetului naţional un program de 
dezvoltare a reţelelor de gazificare beneficiarul 
principal al căruia este de fapt compania mo-
nopolistă din ramură, iar cetăţenii sunt puşi, 
prin acţiunile „regulatorii” ale Guvernului ales 
de popor, într-o situaţie discriminatorie faţă de 
„investitorul” străin „Gazprom”.

Realitatea raporturilor de interese existente în-
tre toţi cei implicaţi în această ramură a industri-
ei naţionale, expusă în precedentul studiu, din 
30 mai 2007, cuprinde perioada activităţii ra-
murii şi exploatării patrimoniului industriei ga-
zului la momentul constituirii S.A.„Moldovagaz” 
(23.10.1998).

Obiectivul extinderii studiului de faţă la nivelul 
localităţilor săteşti se compune din:

Aprecierea costului efectiv al investi-1. 
ţiilor în infrastructura dezvoltării reţe-
lelor de distribuţie a gazului natural în 
localităţile săteşti, repartizat pe subiecţii 
investiţionali (persoane fizice, juridice, 
investiţii publice şi donaţii din partea 
organizaţiilor internaţionale);

Estimarea şi evaluarea investiţiilor reale, 2. 
în conformitate cu proiectele de dezvol-
tare a reţelelor de distribuţie a gazului 
natural;

Analiza cadrului legal al relaţiilor dintre 3. 
subiecţii implicaţi în construcţia gazo-
ductelor, legalitatea relaţiilor stabilite 
între potenţialii investitori şi furnizorul 
de gaze naturale.

Autorităţi locale fără pîrghii de acţionare, tarife 
discriminatorii aplicate consumatorilor care au 
investit în reţele proprii, imposibilitatea obţine-
rii drepturilor legale asupra investiţiilor efectu-
ate, cadru legal contradictoriu şi ignoranţa din 
partea organelor abilitate ale puterii centrale – 
acestea sunt doar cîteva din redutele în calea 
sărmanului „ţăran investitor” în lupta pentru 
obţinerea flăcării albastre în căminul familiei 
sale.
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Guvernul Republicii Moldova a 
cedat 50% din proprietatea 

complexului de gaze al ţării unui 
investitor străin fără o evaluare 
minuţioasă a valorii acestuia şi 
fără efectuarea unui audit de către 
o organizaţie internaţională.
Valoarea proprietăţii a fost 
subestimată în proporţie de 20:1.

I. Fondarea 
S.A.„Moldovagaz” 

Premisele constituirii 
S.A.„Moldovagaz”

Pentru atingerea scopului propus este necesar 
să examinăm metodele şi legalitatea apariţiei 
S.A.„Moldovagaz”, care, conform actelor de con-
stituire, se prezintă ca o societate moldo-rusă 
de tip deschis, a cărei proprietate se compune 
din 50% din acţiuni ce aparţin S.A.„Gazprom” 
din Federaţia Rusă.

Astfel, în baza unui acord comun, a fost elabo-
rat „Planul de acţiuni privind modernizarea şi 
dirijarea sistemului de aprovizionare cu gaze 
naturale a Republicii Moldova şi tranzitarea 
gazului natural din Rusia pe teritoriul Moldo-
vei”, semnat la 10.10.1997, în or. Moscova, de 
către reprezentanţii Guvernului RM, adminis-
traţia de la Tiraspol şi S.A.„Gazprom”. Acordul 
semnat prevedea fondarea în trimestrul IV al 
anului 1997 a unei societăţi pe acţiuni de tip 
deschis, respectînd legislaţia Republicii Mol-
dova.

Conform pct.5 al Acordului, estimarea valorii 
patrimoniului care se preconiza să fie inclus de 
către părţi în capitalul social al societăţii urma să 
se efectueze, la situaţia din 01.07.1997, în baza 
unei metodologii unice recunoscute în Repu-
blica Moldova. Această valoare a patrimoniului 
urma să fie agreată de părţi, după care se pla-
nifica să fie inclusă în Contractul de constituire 
ce urma să fie semnat în noiembrie-decembrie 
1997.

Conform pct. 6 al acestui acord, se prevedea ca 
în prima jumătate a anului 1998 valoarea pro-
prietăţii inclusă în capitalul social al Societăţii 
să fie supusă unui audit internaţional, cu scopul 
ajustării capitalului social al societăţii la preţuri-
le de piaţă mondiale.

Jocuri de calcul la constituirea 
S.A.„Moldovagaz”

Din diverse motive, termenii de constituire a 
Societăţii, stabiliţi pentru luna noiembrie-de-

cembrie 1997, n-au fost respectaţi, însă valabi-
litatea prevederilor Acordului privind constitu-
irea acesteia a fost menţinută pînă la constitu-
irea S.A.„Moldovagaz”, care a avut loc peste un 
an - la 23 octombrie 1998.

Dat fiind faptul că a fost amînată fondarea So-
cietăţii, Guvernul Republicii Moldova a avut 
posibilitatea să efectueze în prima jumătate a 
anului 1998 reevaluarea bunurilor materiale ale 
complexului de gaze autohton, prin intermediul 
unei organizaţii internaţionale de audit, confor-
mîndu-se în acest mod prevederilor art.9, pct.2 
din Legea Republicii Moldova „Cu privire la in-
vestiţiile străine” (nr. 998-XII din 01.04.1992), cît 
şi pct.6 al Acordului.

Contrar prevederilor menţionate, Guvernul Re-
publicii Moldova adoptă la 21.10.1998 Hotă-
rîrea nr.1068 „Cu privire la crearea în complexul 
de gaze al Republicii Moldova a unei societăţi 
pe acţiuni moldo-ruse”, prin care s-a acceptat 
evaluarea preliminară a proprietăţii complexu-
lui de gaze al republicii, efectuată la 01.07.1997. 
Conform pct. 3 al Hotărîrii menţionate, în ca-
pitalul social s-a inclus suma de 1.332.908.160 
lei.

În baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldo-
va nr.1068, din 21 octombrie 1998, „Cu privire 
la crearea în complexul de gaze al Republicii 
Moldova a unei societăţi pe acţiuni moldo-
ruse” (pct.4; pct.6; pct.7; pct.8 şi pct.9, al. 3) se 
confirmă faptul că aceasta este o societate pe 
acţiuni nou creată şi că la valoarea capitalului 
social participă atît proprietatea complexului 
de gazoducte magistrale, cît şi proprietatea 
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societăţilor pe acţiuni din teritoriu (reţelele de 
distribuire).

Prin această prevedere s-a admis o înstrăinare a 
proprietăţii statului în favoarea altui stat, prin-
tr-o estimare preliminară şi aproximativă a pa-
trimoniului Republicii Moldova, fără a se efec-
tua o evaluare reală (lipsesc actele de estimare 
a bunurilor materiale ale societăţilor pe acţiuni 
teritoriale).

Mai mult, acţiunile Guvernului contravin preve-
derilor art.9, pct.2 din Legea Republicii Moldo-
va „Cu privire la investiţiile străine” (nr.998-XII, 
din 01.04.1992, „Monitorul Oficial” nr.4/88-1, 
din 30.04.1992, republicată în MO nr.5-7, din 
13.01.2000), care prevede:

toate depunerile în capitalul social al între-
prinderii cu investiţii străine se evaluează la 
preţurile pieţei mondiale. Estimarea definitivă 
(în nici un caz preliminară) a depunerilor re-
spective se efectuează la momentul încheierii 
contractului consultativ al întreprinderii, deci 
la 23.10.1998.

Acceptarea depunerilor respective, reevaluate 
parţial în anul 1996 (pct.5 din HG nr. 1068), şi 
a celor aflate în registrul societăţilor teritoriale, 
evaluate la 01.07.1997, contravin art.9 al Legii 
„Cu privire la investiţiile străine”.

Prin aceeaşi hotărîre, Guvernul efectuează un 
alt act de „binefacere” în folosul „Gazprom”-ului, 
dispunînd următoarele:

în temeiul reevaluării mijloacelor fixe ale 
agenţilor economici din anul 1996, costul bu-
nurilor transmise (în baza Hotărîrii Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.302, din 21.03.1992 
(mai exact din 12.05.1995), în proprietatea 
S.A.R. „Gazprom”) creşte cu 33,31 mln. dolari 
SUA.

Astfel, prin această prevedere, Executivul de la 
Chişinău a ignorat prevederile Hotărîrii nr.302, 
din 12 mai 1995, şi a permis „Gazprom”-ului să 
contribuie la formarea capitalului social cu bu-
nuri care nu-i aparţin, deoarece:

nu a primit avizele de la Minis-•	
terul Privatizării şi Administrării 
Proprietăţii de Stat şi Ministerul 
Finanţelor,

nu a fost inclusă în ordinea de zi •	
a şedinţei Guvernului şi lipseşte 
procesul verbal, care ar confirma 
examinarea şi adoptarea prin vot 
a respectivei hotărîri nr.302,

nu a fost publicată în „Monitorul •	
Oficial” al Republicii Moldova – 
unica ediţie de emitere a docu-
mentelor oficiale.

Mai mult decît atît, nu se doreşte recunoaşterea 
faptului că, în conformitate cu Hotărîrea nr. 302, 
Complexul de gazoducte magistrale, sută la 
sută proprietate a statului moldovenesc, a fost 
transmis la balanţa întreprinderii mixte moldo-
ruse „Gazsnabtranzit” fără să fie stabilită contri-
buţia cu bunuri materiale a fiecărui investitor, 
inclusiv a S.A.„Gazprom”.

În urma acestui act, S.A.„Gazprom” a obţinut o 
cotă-parte de 50% din costul patrimoniului sta-
tului moldovenesc, la o valoare subestimată (în 
proporţie de 20:1, vezi raportul IDIS Viitorul „In-
dustria gazului în RM: povara ignoranţei şi cos-
tul erorilor”, din mai 2007) a proprietăţii com-
plexului de gazoducte magistrale (vezi Anexa 
2, pct.5.3 a Contractului de constituire a S.A. 
„Gazsnabtranzit”, din 15.05.1995).

Paradox contabil

Acceptarea unei reevaluări, stipulate în pct.5 al 
Hotărîrii Guvernului nr.1068, din 21 octombrie 
1998, prin care a fost majorată cota de partici-
pare a S.A.R. „Gazprom” cu 33,31 mln. dolari SUA 
(în jur de 160 mln. lei), nu putea fi nicidecum 
unilaterală, deoarece este vorba de un patrimo-
niu unic (S.A. „Gazsnabtranzit”) care aparţine în 
proporţie de 50 la 50 S.A.„Gazprom” şi Republi-
cii Moldova. Astfel, era necesară majorarea con-
secutivă proporţională, tot cu 33,31 mln dolari 
SUA, şi a cotei-părţi a Republicii Moldova. 

Iar conform prevederilor Hotărîrii nr.302 (pct.2, 
lit.c) şi ale Contractului de constituire a S.A. „Ga-
zsnabtranzit”, din 15 mai 1995 (pct.5.5), urma 
a fi stinsă şi datoria Republicii Moldova faţă de 
S.A.„Gazprom” pentru gazele consumate, în va-
loare de 33,31 mln. dolari SUA.

Operaţiunea economico-financiară de diminu-
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Guvernul Republicii Moldova, 
printr-o reevaluare 

paradoxală doar a cotei 
„Gazprom” în „Gazsnabtranzit” 
dăruieşte 12% din complexul de 
gaze ale Moldovei Federaţiei Ruse.

are a datoriei RM faţă de S.A.„Gazprom” cu de 
33,31 mln. dolari SUA nu a avut loc, de aceea 
majorarea unilaterală a cotei de participare a 
S.A.„Gazprom” este o încălcare comisă de auto-
rităţi în raport cu statul Republica Moldova.

Înfiinţarea unei noi societăţi pe acţiuni cu capi-
tal mixt presupune estimarea definitivă a depu-
nerilor la momentul încheierii contractului de 
constituire. După cum s-a menţionat, indiferent 
dacă evaluarea depunerilor în capitalul social 
al societăţii mixte nou-create s-a efectuat cu 
încălcarea prevederilor din Legea „Cu privire la 
investiţiile străine” (art.9, pct.2) şi subestimată 
în proporţie de 20:1 (vezi raportul IDIS Viitorul 
„Industria gazului în RM: povara ignoranţei şi 
costul erorilor”, din mai 2007), această valoare a 
fost fixată în mărime de 1.332.908.160 lei.

O parte din valoarea acestei proprietăţi (439.920 
mii lei) în perioada 1995-1998 a fost depusă în 
formarea capitalului social al fostei S.A. „Gazs-
nabtranzit”, în care 50 la sută constituia cota-
parte a S.A.„Gazprom”, în valoare de 219.960 
mii lei (52 mln. dolari SUA). Ultima sumă a fost 
investită prin reducerea datoriei RM faţă de 
S.A.„Gazprom” pentru gazele naturale con-
sumate pe parcursul anului 1994, dintre care 
Transnistriei i-au fost achitate datoriile în sumă 
totală de 171.569 mii lei (40.560 mii dolari SUA). 
De aceea, aceasta a şi constituit valoarea inves-
tită de către S.A.„Gazprom” în sectorul de gaze 
al Republicii Moldova la momentul fondării noii 
societăţi pe acţiuni, pe 23 octombrie 1998.

Aşadar, S.A.„Gazprom”, investind doar 219.920 
mii lei în anul 1995, pînă în prezent deţine 50 la 
sută din numărul total de acţiuni emise în anul 
1998, plus o acţiune privilegiată, din valoarea 
capitalului social egal cu 1.332.908.160 lei (eva-
luat la 1 iulie 1997 şi inclus în contractul de con-
stituire, la 23 octombrie 1998). În realitate, cota 
parte a S.A.„Gazprom” la data constituirii era 
de 16,5 la sută, fără a lua în consideraţie sub-
estimarea patrimoniului iniţial al reţelelor ma-
gistrale şi de distribuţie ce aparţineau integral 
Republicii Moldova.

Această stare a lucrurilor a fost posibilă prin 
concursul Guvernului RM, care a majorat uni-
lateral cota S.A.„Gazprom” cu 33,31 mln. dolari 
SUA.

Penalităţi calculate pentru datorii 
achitate

După cum am menţionat, majorarea capita-
lului social al societăţii S.A.„Moldovagaz” este 
nejustificată. Conform prevederilor Hotărîrii 
Guvernului nr. 1068, a fost acceptată evaluarea 
preliminară a patrimoniului statului în industria 
gazului, iar valoarea respectivă a fost inclusă în 
capitalul statutar. Noţiunea de evaluare prelimi-
nară contravine prevederilor legii „Cu privire la 
investiţiile străine (art.9, pct.2)”, care specifică: 

„Estimarea acestor proprietăţi se efectuează de-
finitiv la momentul includerii acestor valori în 
cuantumul valoric al capitalului social al între-
prinderilor cu capital mixt.”

Cu toate că:

evaluarea preliminară acceptată de Gu-•	
vernul de la Chişinău a fost efectuată cu 
16 luni înainte de a fi inclusă în valoarea 
capitalului social, 

în acest calcul nu au fost incluse gazo-•	
ducte magistrale cu o lungime de 275 
km, adică peste 50 la sută din lungimea 
totală a acestora,

valoarea gazoductelor de distribuţie nici •	
nu a fost estimată şi s-a acceptat valoa-
rea de bilanţ a acestora,

a fost acceptată unilateral majorarea co-•	
tei-părţi a S.A.„Gazprom” cu 33,31 mln. 
dolari SUA, în baza unei evaluări pre-
supuse din anul 1996 (HG nr.1068, din 
21.10.1998),

partea rusă pînă în prezent nu şi-a onorat obli-
gaţiunea de a achita cota-parte care îi revine, în 
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mărime de 93,31 mln. dolari SUA.

Această sumă (93,31 mln. dolari) încă nu a fost 
introdusă în capitalul social al S.A.„Moldovagaz”. 

Iar S.A.„Gazprom” continuă să nu respecte pre-
vederile privind reducerea datoriilor RM faţă de 
„Gazprom” (art.4, pct.7,alin.2 ale Contractului de 
constituire). Aceste datorii, timp de peste nouă 
ani, sunt supuse penalităţilor cu diferite cote de 
calcul, astfel încît s-a ajuns la o valoare de peste 
100 mln. dolari SUA.

Obligaţiuni de investitor                         
nerespectate

La data de 15.05.1995 a fost constituită S.A. 
„Gazsnabtranzit”, care şi-a asumat obligaţia 

Datoria „Gazprom” faţă de 
RM, de 93,31 mln. dolari 

SUA, nu a fost stinsă nici pînă în 
prezent. Mai mult ca atît, pentru 
această datorie, RM i s-au calculat 
penalităţi în valoare de peste 100 
milioane de dolari SUA!

Structura capitalului social al Moldova Gaz
1 332 908 160 lei

16.5%

33.5%

16.5%

12.0%

21.5%

Moldova (cota de 50% din Gazsnabtranzit)
Moldova (retelele de distributie gaz locale)
Gazprom (cota de 50% din Gazsnabtranzit)
Gazprom (reevaluarea unilaterala a cotei de 50% din Gazsnabtranzit)
Gazprom (cota in contul datoriilor nededuse de Gazprom pana in prezent)

de a investi mijloace necesare în vederea dez-
voltării gazoductelor tranzitare şi de distribu-
ire a gazelor naturale pe teritoriul Republicii 
Moldova. Mai tîrziu, societatea nou-creată 
– S.A.„Moldovagaz”, în conformitate cu art.3, 
pct.7 al Contractului de constituire, s-a obligat 
pe parcursul activităţii sale de „a proiecta şi con-
strui conducte şi reţele ramificate, precum şi de 
a le moderniza pe cele aflate în funcţiune către 
finele anului 2007”. În aceste condiţii, consta-
tăm că nici o obligaţie n-a fost respectată. Mai 
mult, după 12 ani de activitate a acestor socie-
tăţi, în care, formal, predomină capitalul rusesc, 
nu s-a dat în exploatare nici un metru de reţea 
de distribuire a gazelor naturale pe teritoriul re-
publicii din contul societăţilor nominalizate.

Nerespectarea obligaţiunilor fixate în Contrac-
tul de constituire prevede lichidarea necondi-
ţionată a societăţilor. Iar S.A.„Moldovagaz” acti-
vează de peste nouă ani fără completarea capi-
talului social al acesteia prin suma restanţieră a 
investitorului străin, care constituie 93.31 mln. 
dolari SUA. Acest fapt a adus prejudicii statului 
în valoare de peste 100 mln. dolari SUA.

Iar Legea Republicii Moldova „Cu privire la in-
vestiţiile străine”, nr.998-XII din 01.04.1992 
(MO nr.4/88, din 30.04.1992, republicată în MO 
nr.5-7, din 13.01.2000), art.15, pct.4, prevede că 

organul care a înregistrat întreprin-
derea o declară nefondată dacă:

expiră termenul pentru comple-•	
tarea capitalului social al întreprin-
derii cu investiţii străine, stipulat în 
actele de constituire, şi

lipsesc actele ce ar confirma de-•	
punerea de către fiecare fondator a 
100% din cota stabilită în capitalul 
social.
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II. REPUbLICA MOLdOVA: 
dONAŢII îN FAVOAREA 
„GAZPROM”-ULUI

Obligaţiuni de investitor realizate 
de cetăţenii Moldovei

Constatările care indică modalitatea de constitu-
ire şi de activitate a societăţilor în una din cele 
mai importante ramuri ale economiei naţionale 
- industria gazului - sunt extrem de valoroase în 
efectuarea prezentului studiu analitic. Înainte de 
toate, prin faptul că astfel formule de atragere a 
investiţiilor străine cum sunt cele practicate de 
către Executivul de la Chişinău nu se mai întîl-
nesc în alte state.

Susţinerea de care se bucură Administraţia 
S.A.„Moldovagaz” din partea Guvernului Repu-
blicii Moldova este unică în felul său, mai ales 
începînd cu 2001. Drept argument al acestei 
constatări serveşte programul de gazificare a 
localităţilor rurale din republică, finanţat din di-
verse surse:

bugetele locale, •	

Fondul de Investiţii Sociale al RM, finan-•	
ţat din resursele creditorilor internaţio-
nali, sub garanţia Guvernului,

surse financiare ale beneficiarilor, care-•	
şi doresc un trai mai bun.

Nu a participat cu investiţii sub nici o formă po-
sibilă la acest program doar S.A.„Moldovagaz”, al 
cărui acţionar majoritar este compania rusă „Ga-
zprom”.

Conform estimărilor de pînă la 01.07.2007, din 
banii alocaţi în buget s-au construit gazoducte 
de distribuire în valoare de peste 1,3 miliarde 
de lei. Această sumă investită de stat depăşeşte 
valoarea capitalului social al S.A.„Moldovagaz” la 
capitolul „gazoducte de distribuire şi ramificare” 
de 2,4 ori (1300 mln. lei : 550,1 mln. lei).

Drept un alt exemplu de investiţie în construirea 
gazoductelor serveşte şi faptul că un şir de lu-
crări se efectuează din banii persoanelor fizi-
ce, iar aceste investiţii se estimează la peste două 
miliarde de lei. Plus la toate, Fondul de Investiţii 

Sociale din RM, de asemenea, a investit pînă în 
prezent în gazificare.

Investiţii fără stăpîn

Odată cu darea în exploatare a primelor gazo-
ducte construite din contul investiţiilor de stat, 
ale FISM sau ale persoanelor fizice, Guvernul ad-
optă două Hotărîri - nr.1492 şi nr.1643, prin care 
obligă autorităţile publice locale să înregistreze 
şi să ia balanţa primăriilor gazoductele construi-
te, fără a se specifica care este sursa financiară de 
întreţinere şi exploatare a acestora.

Evident, aceste hotărîri nu pot fi acceptate de 
către organele publice locale din simplul motiv 
că primăriile nu dispun de sursele financiare re-
spective. Situaţia creată oferă motive întemeiate 
de îngrijorare şi indignare. Deoarece gazoducte-
le de distribuire şi ramificare, precum şi instala-
ţiile aferente acestora, în valoare totală de peste 
3,5 miliarde de lei se află în afara oricărei eviden-
ţe şi sunt, deocamdată, irecuperabile din punct 
de vedere economic.

Un alt motiv de nedumerire pentru organele pu-
blice locale îl constituie faptul că primăriile nu 
au posibilitatea de a exploata aceste gazoducte, 
deoarece sunt necesare licenţe pentru astfel de 
genuri de activitate (vezi Legea cu privire la gaze, 
nr.136.XIV, din 17.09.1998, art.13, pct.1).

Reieşind din cele expuse, autorităţile publice 
locale ale căror gazoducte sunt date în exploa-
tare au fost puse în situaţia de a permite deser-
virea tehnică de către societăţile teritoriale ale 
S.A.„Moldovagaz”, în baza unor contracte înche-
iate, inclusiv, cu persoane fizice, proprietari ai 
unor segmente de gazoduct.

Cine investeşte şi cine culege          
dividendele

Contractele încheiate de către S.A.„Moldovagaz”, 
prevăd că toate lucrările de deservire tehnică se 
efectuează gratis, specificînd, însă, că cheltuielile 
de exploatare intră în tariful la gazul comerciali-
zat către consumatorul final. Tot în baza acestui 
contract de deservire tehnică, proprietarul gazo-
ductului este cel care, în procesul de deservire, 
va suporta un şir de cheltuieli adăugătoare şi 
anume:
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reparaţia gazoductelor;- 

protecţia anticorozivă a gazoductelor;- 

pierderile de gaze naturale la efectuarea - 
lucrărilor de conectare la gaze;

pierderile tehnologice, conform metodo-- 
logiei de calcul a ANRE.

Cheltuielile sus-menţionate, împreună cu valoa-
rea uzurii reţelei de distribuţie a S.A.”Moldovagaz” 
de fapt deja intră în structura tarifului de distri-
buţie şi sînt incluse în facturi. Astfel proprietarii 
reţelelor noi construite achită o parte din costu-
rile aferente consumatorilor conectaţi la reţelele 
de distribuţie ale S.A.”Moldovagaz” din cauza că 
metodologia actuală de calcul a tarifelor nu pre-
vede o diferenţiere între aceştia. Astfel, estimăm 
că tariful de distribuţie efectiv aplicat „ţăranului 
investitor” este mai mare cu peste 20 la sută.

În acelaşi timp, nu cunoaştem mărimea pro-
fitului pe care-l acumulează neîntemeiat 
S.A.„Moldovagaz” din contul uzurii mijloacelor 
fixe şi în urma deservirii tehnice a acestor gazo-
ducte. Astfel, asistăm la un paradox economic: 
S.A.„Moldovagaz” utilizează proprietatea altora 
pentru a transporta produsul său la consumator 
şi pentru a obţine în acest mod profit, iar pentru 
aceasta nu doar că nu plăteşte nimic, ci încă mai 
cere suplimentar bani pentru deservirea reţelelor 
de care se foloseşte, costuri care deja sunt inclu-
se în tariful final al gazului! Consumatorul care a 
investit în sistemul de distribuţie a gazelor natu-
rale trebuie să plătească către S.A.„Moldovagaz” 
doar preţul de procurare a gazului şi transporta-
rea acestuia, nu şi distribuţia lui.

În baza metodologiei tarifare imperfecte, 
S.A.„Moldovagaz” facturează şi cetăţenilor-in-
vestitori serviciul de distribuţie, care ar trebui 
să fie achitat doar de cei care nu au participat 
la construcţia reţelelor noi. Această formulă de 
contract de fapt ocoleşte prevederile capitolu-
lui IV - „Dreptul de folosinţă a proprietăţii unor 
alte persoane”, din Legea „Cu privire la gaze”, 
nr.136-XIV, din 17.09.1998 (vezi MO al RM nr.111-
113/679, din 17.12.1998), care, în baza art.19, 
pct.1, prevede:

titularul de licenţă pentru transportul - 
sau pentru distribuirea de gaze este în 
drept să folosească proprietatea altor 

persoane în cazul (art.19, pct.1): 

a) construcţiei şi exploa-	
tării obiectivelor sistemu-
lui de gaze sau a pozării 
reţelelor de gaze; 

b) dacă include lucrările 	
de construcţie, montare, 
reparaţie, reconstrucţie a 
conductelor de gaze etc.

Lucrările de deservire tehnică reprezintă un şir 
de servicii acordate de către societăţile teritori-
ale ale S.A.„Moldovagaz”, care, în fond, consti-
tuie doar 5% din tariful de distribuţie a gazului 
natural către consumatorul final. 

Menţinerea în vigoare a Hotărîrii Guvernului 
prin care acesta obligă autorităţile publice loca-
le să treacă în registrele de contabilitate gazo-
ductele construite din banii publici şi din banii 
persoanelor fizice, fără acoperire financiară la 
capitolul „întreţinere şi exploatare”, reprezintă 
un risc prin care un patrimoniu de peste 3,5 
miliarde de lei rămîne fără stăpîn, iar de cîştigat 
de pe urma acestui fapt are doar întreprinderea 
monopolistă S.A.„Moldovagaz”.

S.A.„Moldovagaz” – „piramidă          
financiară” a „Gazprom”-ului

Actualmente, datorită condiţiilor asigurate de 
Guvernul de la Chişinău, conducerea societăţii 
reuşeşte să exploateze un patrimoniu ce nu-i 
aparţine, în valoare de cca 3,5 miliarde de lei, cu 
un cost al capitalului în sumă de 550 mln. de lei 
(gazoducte de distribuţie şi ramificare), în care 
cota-parte majoritară, oficial, aparţine Federaţi-
ei Ruse, dar de facto cota-parte a S.A.„Gazprom”-
ului în acest capital este nulă.

Se cere menţionat faptul că în prezent, în urma 
falsificărilor de tot felul şi abuzurilor de putere, 
prin subestimarea valorii patrimoniului statului 
de către mai multe persoane din Executiv, care 
s-au aflat la conducere începînd cu anul 1994 şi 
pînă în prezent, s-a ajuns la aceea că proprieta-
tea ramurii de gaze, estimată la peste un mili-
ard de dolari SUA, este dirijată de administraţia 
S.A.„Gazprom” din Federaţia Rusă, prin inter-
mediul S.A.„Moldovagaz”, în care „Gazprom”-ul 
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Gazprom”, printr-o reducere a 
datoriei pentru gaze în valoare 

de doar 52 mln. dolari SUA a obţinut 
ilegal 50% dintr-un patrimoniu 
estimat la aproximativ 1,1 miliarde 
dolari (costul real al „Moldovagaz”) 
şi a reţelelor construite de populaţie 
şi din fondurile bugetare, estimate la 
300 milioane dolari SUA.

a investit doar 52 mln de dolari SUA, valoare 
investită în urma achitării datoriilor umflate ale 
Republicii Moldova faţă de „Gazprom”.

Analizînd actele de constituire a S.A.„Moldovagaz” 
în comparaţie cu realităţile Programului Naţional 
de gazificare, am constatat că Executivul de la 
Chişinău a transferat pe umerii cetăţenilor exe-
cutarea obligaţiunilor S.A.„Moldovagaz” explicit 
stipulate în Contractul de constituire (vezi art.3, 
pct.7). Mai mult ca atît, din sursele persoanelor 
fizice (65%) şi ale statului (35%, care în final sînt 
tot banii contribuabililor), s-a constituit un pa-
trimoniu care depăşeşte de peste 6 ori valoarea 
gazoductelor de distribuţie incluse în capitalului 
social al S.A.„Moldovagaz”, însă proprietarii înt-
împină piedici chiar atunci cînd vor să intre în 
posesia acestuia!

Luînd în consideraţie faptul că în valoarea ca-
pitalului social al S.A.„Moldovagaz” predomină 
oficial capitalul rusesc, este lesne de înţeles că 
Guvernul Republicii Moldova finanţează aface-
rile Federaţiei Ruse, susţinînd, totodată, financi-
ar dezvoltarea capitalului „Gazprom” pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, prin investiţii im-
punătoare (peste trei miliarde de lei).

drepturile scrise, dar nespuse          
populaţiei

Este adevărat că iniţiativa lansării şi implementă-
rii parţiale a Programului de gazificare a localită-
ţilor rurale din Moldova prezintă interes şi îşi are 
meritele ei. Dar tot atît de adevărat este şi faptul 
că aceste lucrări de construcţie a gazoductelor 

se realizează haotic, fără a delimita obligaţiunile 
şi drepturile părţilor implicate în acest vast şi im-
portant program. 

Se cunoaşte bine faptul că „industria gazului” în 
Republica Moldova este dirijată din afară, diri-
guitorii asumîndu-şi oarecare obligaţiuni. Acest 
fapt se cere explicat populaţiei din localităţile 
rurale. Necesitatea de a informa populaţia reiese 
şi din faptul că peste 65 la sută din satele repu-
blicii incluse în acest program de gazificare au 
suportat cheltuieli substanţiale, iar această cotă 
de participare creşte pe zi ce trece. Mai ales că în 
cea mai mare parte din localităţile rurale gazifi-
cate sau aflate în procesul de gazificare, lucrările 
se execută în mare parte din contul persoanelor 
fizice, iar executorii proiectului sunt obligaţi să 
informeze localnicii despre metodele legale de 
utilizare a acestor proprietăţi, cît şi despre moda-
litatea de recuperare a investiţiilor, indiferent de 
sursele de finanţare.

De altfel, şi organele publice locale se bucură de 
dreptul de a fi informate pe larg, chiar şi referitor 
la cele mai mici detalii.

E de menţionat şi faptul că în cea mai mare parte 
investiţiile efectuate nici măcar nu au fost docu-
mentate adecvat, adică cetăţenii investitori ele-
mentar nu dispun de careva recipise care să con-
firme achitarea banilor, fapt care este trecut cu 
tăcere de către organele abilitate. Considerăm că 
dacă această situaţie nu va fi mediată prin inter-
venţia autorităţilor publice, investitorii ar putea 
să-şi caute dreptatea în instanţele de judecată 
naţionale, iar în caz de eşec şi în Curtea Europea-
nă pentru Drepturile Omului.

Administraţia S.A.„Moldovagaz”, care dirijează 
activitatea ramurii de gaze pe întreg teritoriul 
Moldovei, s-a eschivat de la obligaţiunile di-
recte, stipulate în Contractul de constituire, din 
23.10.1998, care prevede că proiectarea şi con-
struirea gazoductelor şi a reţelelor de ramificare, 
precum şi modernizarea celor aflate în funcţiu-
ne, se efectuează din contul S.A.„Moldovagaz” 
(vezi art.3, pct.7 a din contract).

Conducerea S.A.„Moldovagaz” nu numai că nu-
şi respectă obligaţiunile din contract, dar nici nu 
doreşte să coordoneze lucrările de construcţie a 
gazoductelor şi, respectiv, a reţelelor de ramifi-
care, provocînd dezordine şi haos.



11

PROGRAMUL NAŢIONAL DE GAZIFICARE:    REALITĂŢI, NECESITĂŢI  ŞI PERSPECTIVE

III. CIFRE: ExEMPLE                                                            
dIN TERITORIU

Studiu de gazificare                                 
a localităţilor rurale

Pentru a confirma cele expuse mai sus şi a elu-
cida problemele cu care se confruntă populaţia 
rurală în realizarea Programului naţional de ga-
zificare, dar şi pentru a analiza eficienţa imple-
mentării acestuia, experţii Institutului pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” au luat 
cunoştinţă cu practica din teritoriu. Au fost se-
lectate trei localităţi din raionul Cahul:

1. Satul Crihana Veche;

2. Satul Manta;

3. Satul Paşcani, parte componentă a Primăriei 
s. Manta.

Gazificarea parţială a localităţilor menţionate 
s-a efectuat din diferite surse de finanţare şi 
anume:

Fondul de Investiţii Sociale din Mol-1. 
dova (FISM) - în proporţie de pînă la 
25%;

Contribuţiile persoanelor fizice, lo-2. 
cuitorii satelor menţionate – peste 
75%, iar gazificarea satului Manta se 
efectuează 100% din contul persoa-
nelor fizice, adică de către locuitorii 
acestei comune.

La iniţiativa asociaţiilor de locatari (din comu-
na Crihana Veche şi a satul Paşcani), cu acordul 
Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, au 
fost elaborate şi acceptate de către FISM două 
microproiecte de gazificare:

Construcţia gazoductului pe artera prin-	
cipală a comunei Crihana Veche, în va-
loare de 780.987 lei;

Gazificarea obiectelor de menire socială 	
din satul Paşcani, în valoare de 334.850 
lei, inclusiv construcţia gazoductului 
propriu-zis, în valoare de 164.526 lei, şi 
extinderea gazoductului - 380.800 lei, 
costul total al lucrărilor fiind de 715.650 
lei.

Decizia de a finanţa construcţia gazoductelor în 
baza microproiectelor elaborate a fost însoţită 
şi de un şir de obligaţiuni din partea comuni-
tăţilor, reflectate într-un memorandum semnat 
de părţi, care prevede următoarele:

1. Comunitatea va contribui la realizarea micro-
proiectului prin surse financiare proprii (per-
soane fizice) în mărime de 15 la sută din costul 
total al proiectului;

2. Comunitatea se obligă să asigure exploatarea 
gazoductului, care, la rîndul ei, include:

bugetul şi sursele de finanţare;- 

asigurarea cu personalul de întreţinere;- 

asigurarea deservirii tehnice.- 

3. Păstrarea intactă a Statutului şi renunţarea 
pe un timp de cel puţin 15 ani la privatizarea 
gazoductului.

Condiţiile impuse de FISM se referă doar la 
gazoductele construite din banii Fondului de 
Investiţii. Aceste reţele nici pe departe nu pot 
cuprinde toată reţeaua de gazoducte din loca-
litate, din simplul motiv că la finisarea etapei de 
finanţare de către FISM şi investirea celor 15% 
din valoarea proiectului din contribuţiile per-
soanelor fizice, nici o gospodărie din sat nu a 
fost conectată la reţeaua de gaze naturale.

Durabilitatea acestui proiect social şi exploata-
rea obiectului (gazoductelor construite) a fost 
posibilă doar prin aportul persoanelor fizice, 
care au contribuit la construcţia reţelelor de ra-
mificare, oferind posibilitatea de a le conecta la 
reţeaua comună de gaze.

Proiect FISM – studiu de caz

Conform studiului efectuat de IDIS „Viitorul”, la 
data de 01.12.2007, în comuna Crihana Veche 
sunt conectate la reţeaua de gaze naturale doar 
505 din totalul de 1317 de gospodării, ceea ce 
constituie 38%.

Valoarea contribuţiilor persoanelor fizice la 
aceste 38% din proiectul de gazificare a loca-
lităţii a fost estimată la 2.205.419 lei, ceea ce 
constituie 77 la sută din valoarea gazoductelor 
existente în localitate (2.205.419 : 2.869.258).



12

PROGRAMUL NAŢIONAL DE GAZIFICARE:    REALITĂŢI, NECESITĂŢI  ŞI PERSPECTIVE

Gazificarea completă a gospodăriilor, la preţu-
rile suportate de cei 38 la sută din participanţi 
(majoritatea construcţiilor fiind îndeplinite în 
anii 2002-2004), va valora cel puţin 5.800.252 
lei şi va constitui 90 la sută din valoarea între-
gului obiect din comuna Crihana Veche, raionul 
Cahul (5.800.252 : 646.409).

Proprietatea din comuna Crihana Veche, care 
la data de 01.12.2007 valora 2.869.258 lei, con-
struită atît prin contribuţia Fondului de Investiţii 
Sociale din Moldova (23%), cît şi prin contribu-
ţiile persoanelor fizice (77%), astăzi rămîne a fi 
un patrimoniu al nimănui. Din ziua exploatării 
(06.02.2002) şi pînă în astăzi, proprietatea nu fi-
gurează în rapoartele de dare de seamă, deci nu 
este declarată ca mijloace fixe. Proiectul finanţat 
de FISM a fost declarat încheiat, dar aceste mij-
loace fixe nu figurează în rapoartele autorităţilor 
publice locale şi nu se cunosc metodele de recu-
perare economică a valorii acestor investiţii.

Situaţia creată se datorează faptului că Executi-
vul de la Chişinău pînă la momentul lansării Ho-
tărîrii Guvernului nr.1492, din 28.12.2001, „Cu 
privire la aprobarea Programului de gazificare 
a Republicii Moldova”, nu a informat şi n-a pu-
blicat statutul distribuitorului de gaze naturale 
pe teritoriul Republicii Moldova, adică al Soci-
etăţii S.A.„Moldovagaz”, constituită cu încălca-
rea tuturor actelor normative existente. FISM, 
în calitate de implementator al Programului de 
gazificare, ar fi trebuit să asigure în cadrul pro-
iectelor sale o componentă de informare a po-
pulaţiei şi autorităţilor rurale privind actele nor-
mative, drepturile şi modalităţile de gestionare, 
inclusiv şi în cadrul microproiectului de gazifi-
care din satul Crihana Veche. Informaţia privind 
normele, statutul şi principiile de activitate ale 
S.A.„Moldovagaz” trebuiau studiate şi aduse la 
cunoştinţa tuturor participanţilor la proces.

Acţiunile asumate de părţi în baza memoran-
dumului denotă faptul că actele normative ce 
reglementează activitate ale S.A.„Moldovagaz” 
nu au fost studiate suficient.

În ordinea responsabilităţilor asumate, preve-
derile memorandumului (art.10) se referă la 
gazoductul de presiune medie (5280 m liniari), 
construit pe artera principală a comunei Cri-
hana Veche, cu investiţii de 723 mii lei, sumă 

la care FISM a contribuit cu 85%, sau 614,5 mii 
lei. Însă obiectul, la etapa de finalizare a micro-
proiectului, nu funcţiona, nefiind conectat nici 
un consumator. Pentru a-i atribui durabilitatea 
necesară obiectului, comunitatea (persoane-
le fizice) a investit mai mult de 2314 mii lei, în 
urma cărui fapt cota de gazificare a comunităţii 
constituie oricum doar 38 la sută.

La etapa dată (01.12.2007), cu o cotă de gazi-
ficare a comunităţii la nivel de 38%, valoarea 
sistemului de gazoducte al localităţii respective 
constituie 2928,5 mii lei, Primăriei trebuind să-i 
revină 21% (614,5 mii lei : 2928,5 mii lei).

Proprietatea respectivă în sistemul de gaze, 
construită cu susţinerea Fondului de Investiţii - 
21 la sută, dar şi a utilizatorilor de gaze naturale 
- 79 la sută, nu este transmisă la balanţa auto-
rităţilor publice locale timp de peste cinci ani, 
fiind exploatată în totalitate de către societatea 
cu răspundere limitată „Cahul Gaz” întreprinde-
re-fiică a S.A.„Moldovagaz”, fapt care contravine 
condiţiilor prevăzute în memorandumul de în-
ţelegere între FISM şi Primăria comuna Crihana-
Veche, din 15.11.1999, (pct.4, lit. b), adică de a 
nu schimba statutul şi de a nu privatiza obiec-
tul timp de 15 ani şi de a asigura exploatarea 
obiectului (pct.3).

Primăria comuna Crihana-Veche nu a înregistrat 
în registrele evidenţei contabile această propri-
etate, pe motiv că organul cadastral teritorial 
nu doreşte să se conformeze prevederilor pct.3 
din Hotărîrea Guvernului nr.683, din 18.06.2004 
(MO al RM nr.100-103/830, din 25.06.2004). Din 
aceste motive Primăria comunei Crihana-Ve-
che n-a transmis reţelele de gaze la deservi-
re tehnică, pentru că oficial nu deţine o astfel 
de proprietate şi nu poate onora prevederile 
art.11 al memorandumului încheiat între FISM 
şi S.A.„Moldovagaz”.

Prevederile art.12 din memorandum indică ur-
mătoarele (cu trimitere la Legea cu privire la 
asociaţiile obşteşti): comunitatea fondează aso-
ciaţii ale utilizatorilor de gaze, care au drept scop 
acumularea mijloacelor băneşti de la consuma-
tori (plata medie pentru consumul de gaze natu-
rale pe trei luni înainte) şi crearea unui fond de re-
zervă, care ar servi drept garanţia achitării plăţilor 
pentru gazele naturale consumate. Important de 
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menţionat că aceste mijloace băneşti adunate 
de la consumatori nu sunt alocate din contul 
plăţilor pentru gazele utilizate.

Prevederea din memorandum, expusă mai 
sus, riscă să tărăgăneze, sau chiar să stope-
ze crearea unei asociaţii a consumatorilor de 
gaze naturale.

S.A.„Moldovagaz”, la momentul construirii, 
a acaparat patrimoniul statului la un preţ de 
20 de ori sub nivelul real şi a încălcat art.3, 
pct.7 din Contractul de constituire, care obli-
gă S.A.„Moldovagaz” să efectueze proiecta-
rea gazoductelor şi reţelelor de ramificare, 
precum şi modernizarea utilajelor aflate în 
funcţie, totodată să ofere servicii de con-
sultare în problemele de exploatare a ga-
zoductelor nou-construite. Angajamentele 
S.A.„Moldovagaz” în această problemă sunt 
acceptate şi de către FISM. Totuşi legislaţia în 
vigoare, care reglementează activităţile viza-
te în ramura gazificării rămîn a fi încălcate.

În ceea ce priveşte impunerea unor obligaţii 
adăugătoare comunităţilor, precum acumu-
larea de mijloace băneşti de la consumatori 
şi crearea unui fond de rezervă, acestea au 
încălcat prevederile Legii cu privire la asoci-
aţiile obşteşti”, deoarece aceasta nicidecum 
nu urmăreşte scopul de acumulări financiare 
şi crearea unor fonduri de rezervă.

Legea cu privire la asociaţiile obşteşti (vezi 
art.2, pct.1) prevede că „Asociaţiile obşteşti 
se constituie şi îşi desfăşoară activitatea cu 
scopul realizării şi apărării drepturilor civile, 
economice, sociale etc.”. Iar art.16, pct.1 al 
aceleiaşi legi prevede că „Statutul asociaţiilor 
obşteşti trebuie să prevadă: sursele, modul 

de formare şi de folosire a proprietăţilor şi a 
altor bunuri ce aparţin asociaţiilor”.

Proprietari neidentificaţi

Clauzele stipulate în memorandumul sus 
menşionat, au ca efect acordarea posibilităţii 
S.A.„Moldovagaz” de a exploata proprietăţi 
ce nu-i aparţin, beneficiind de profituri.

O altă prevedere confuză conţine şi art.14 din 
memorandum, care, pe de o parte (art.12) 
exclude posibilitatea de a fonda asociaţii ob-
şteşti, iar pe de altă parte permite încheierea 
contractelor directe de furnizare a gazelor 
naturale către consumatorii finali, fără a se 
ţine cont de faptul că pînă la consumatori 
se foloseşte proprietatea comunităţii, care 
numai în localitatea Crihana Veche este eva-
luată la aproximativ trei mln. lei (0,7 mln. lei 
proprietatea Primăriei şi 2,3 mln. lei proprie-
tatea persoanelor fizice).

Situaţia descrisă anterior şi textul din memo-
randumul semnat intră în conflict direct cu 
Legea cu privire la gaze (vezi art.19, pct.1, 
lit.”a”,”b”,”c”), care specifică clar că titularul 
de licenţă S.A.„Moldovagaz”, în scopul trans-
portării şi distribuirii gazelor naturale, este în 
drept să utilizeze proprietatea obştească sau 
a altor persoane în cazul:

efectuării de lucrări preliminare;	

pozării reţelelor (construcţie, montare, 	
reparaţie, reconstrucţie a staţiilor de 
compresare şi de distribuţie). Aceste 
lucrări se realizează de către titularul 
de licenţă doar în cazul încheierii unui 
acord cu proprietarul sau beneficiarul 
dreptului de folosinţă asupra terenului 
pe care urmează să fie efectuate lucră-
rile în cauză;

construcţiei şi exploatării obiectivelor 	
sistemului de gazificare.

Totodată, Hotărîrile Guvernului nr.1492, din 
28.12.2001, şi nr.1643, din 19.12.2002, care, 
prin art.5 al.2, obligă responsabilii să trans-
mită gazoductele, precum şi alte obiective 
de gazificare, construite din bugetul de stat, 

Contradicţiile din legislaţie, 
atitudinea Guvernului RM şi 

S.A. „Moldova Gaz” duce la faptul 
că pînă în prezent nu există un 
proprietar al reţelelor de distribuţie 
în valoare de peste 3 miliarde lei, 
construite în cea mai mare parte de 
cetăţenii rurali.
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În afară de faptul că cetăţenii rurali 
au efectuat investiţii în reţele 

locale, ei sunt nevoiţi să plătească 
deservirea acestor reţele de care se 
foloseşte „Moldova Gaz” pentru a-şi 
vinde produsul şi a realiza profituri.

la balanţa autorităţilor publice locale, în baza 
contractelor încheiate şi în modul stabilit. Iar 
al.3 prevede că autorităţile publice locale şi 
alţi beneficiari transmit, în baza contractelor 
semnate, gazoductele în gestiunea subdivi-
ziunilor teritoriale ale S.A.„Moldovagaz”, in-
diferent de sursele utilizate la construcţie.

Prevederile de mai sus contravin Legii cu 
privire la gaze în ceea ce priveşte dreptul la 
proprietate. Se ştie că 30% din valoarea ga-
zoductului sunt bani publici, iar 70% - banii 
persoanelor fizice, pe cînd Executivul de la 
Chişinău dirijează proprietatea ce nu-i apar-
ţine, ba mai mult, o dă în folosinţă (pe gratis!) 
unei societăţi cu capital majoritar străin (mo-
nopolistul rus S.A.”Gazprom”). 

Incredibil şi de neconceput, însă această pro-
prietate, de jure, nu aparţine nimănui.

drept exemplu, serveşte şi gazoductul con-
struit, cu participarea FISM, în localităţile su-
dice Crihana Veche şi Paşcani, raionul Cahul.

Prin Hotărîrile de Guvern (nr.1492, din 
28.12.2001, şi nr.1643, din 19.12.2002) a fost 
aprobat Programul de gazificare a Republicii 
Moldova, cu durata pînă în anul 2005. 

Programul de gazificare nici nu presupune, 
în realitate, implementarea lui în practică, 
ci mai degrabă are drept scop atragerea în 
această afacere a populaţiei din localităţile 
rurale, unde investiţia unei familii (persoane 
fizice) constituie de la 3-4 mii de lei pînă la 
15-17 mii lei. Cînd se ajunge, însă, la faza de 
conectare la sursa de gaze naturale, popula-
ţia din localităţile rurale este deposedată de 
aceste proprietăţi, chiar prin hotărîri de Gu-
vern!

Realizarea Programului de gazificare a Re-
publicii Moldova nu poate fi considerat ca 
fiind un astfel de Program, deoarece el nu 
prevede conectarea consumatorilor finali 
din sursele preconizate prin Program, iar 
construcţia gazoductelor pe artera principa-
lă a localităţilor, fără conectarea consumato-
rilor finali ar fi o farsă.

Povara gazificării localităţilor rurale a fost su-
portată în proporţie de peste 70 la sută, iar 
uneori chiar totalmente, din contul persoa-

nelor fizice, care locuiesc în satele respecti-
ve. Aceste investiţii nu au nimic comun cu 
Programul de gazificare şi de aceea nu pot 
fi dirijate şi administrate de către organele 
statale.

Rezultatele                                                    
„piramidei financiare”

Includerea investiţiilor efectuate de către stat 
şi ale persoanelor fizice, estimate la suma de 
3,5 miliarde lei, în valoarea capitalului social al 
S.A.„Moldovagaz”, ar fi modificat cota-parte de 
participare a S.A.„Gazprom” în valoarea capitalu-
lui social al S.A.„Moldovagaz”, reducînd-o la doar 
13,8 % (1 – (4166 mln. lei : 4833 mln. lei)). Mai 
corect ar fi să fie excluse şi manipulările financi-
are efectuate la constituirea S.A.„Moldovagaz”, 
astfel cota prezentă a S.A.„Gazprom” în capitalul 
social ar fi constituit nu mai mult de 4,6% (219 
mln. lei : 4833 mln. lei). Dacă s-ar fi procedat 
corect, S.A.„Gazprom” şi-ar fi pierdut pîrghiile 
de dirijare în ramura respectivă, unde valoarea 
anuală de circulaţie a surselor financiare se ridi-
că la peste 9,5 miliarde de lei, ceea ce constituie 
70% din bugetul de stat.

Este foarte clar că „Gazprom”-ul nu doreşte să 
piardă aceste venituri, folosind toate metodele 
posibile pentru a-şi menţine poziţia.

De ce nu? Investind la început doar 52 mln. de 
dolari SUA (219,5 mln. lei), astăzi gestionea-
ză practic un patrimoniu evaluat la aproxima-
tiv 1,4 miliarde dolari SUA. Prin intermediul 
S.A.„Moldovagaz” exploatează proprietatea 
persoanelor fizice în valoare totală de 3,5 mili-
arde de lei. Realizarea acestor fapte a devenit 
posibilă prin Hotărîrile Executivului de la Chişi-
nău (nr.1492 şi nr.1643), conform cărora auto-
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rităţile implicate în realizarea Programului de 
gazificare execută doar partea convenabilă din 
Hotărîrile amintite şi anume: 

prevederile art.5, al.2, care stipulează că a) 
gazoductele construite din contul bu-
getului de stat urmează a fi transmise la 
balanţa autorităţilor publice locale;

prevederile art.5, pct.3 din aceste Hotă-b) 
rîri care presupun că autorităţile publi-
ce locale şi alţi beneficiari ai gazoduc-
telor sunt obligaţi să transmită, în bază 
de contract, gazoductele construite în 
gestiunea subdiviziunilor teritoriale ale 
S.A.„Moldovagaz”, indiferent de sursele 
de finanţare.

Partea bună din aceste Hotărîri este că se iniţia 
înregistrarea infrastructurii de gaze noi consti-
tuite şi trecerea acesteia în registrele evidenţei 
contabile ale instituţiilor publice locale, dar, cu 
regret, ea nu s-a realizat. Partea proastă este că 
aceste gazoducte, nefiind transmise la balanţa 
autorităţilor publice locale, nu pot fi transmise 
pe bază de contract în gestiunea subdiviziunilor 
teritoriale ale S.A.„Moldovagaz”. Această situaţie 
este convenabilă doar pentu S.A.„Moldovagaz”, 
care a încheiat contracte de întreţinere tehnică 
a segmentelor de gazoducte cu consumatorii 
finali, ocolind administraţia publică locală.

Nu a fost elaborat contractul-cadru de transmi-
tere a gazoductelor în gestiunea subdiviziunilor 
teritoriale ale S.A.„Moldovagaz”. Astfel s-a ajuns 
că aceste contracte au fost formulate la discreţia 
administraţiei S.A.„Moldovagaz” şi nu s-a ţinut 
cont nici de costul gazelor naturale livrate către 
consumatorul final, nici de alte condiţii tehnice 
privind livrările, nefiind stabilit nici punctul de 
delimitare a dreptului de proprietate.

În urma acestor acţiuni de emitere a contracte-
lor cu privire la deservirea tehnică a gazoduc-
telor, conducerea S.A.„Moldovagaz” a reuşit nu 
numai să exploateze proprietăţi care nu-i apar-
ţin, dar a supus consumatorii finali la cheltuieli 
suplimentare. Spre exemplu, pct. 2.2. al con-
tractului de deservire stipulează că în procesul 
de deservire tehnică, proprietarul gazoductului 
va suporta următoarele cheltuieli: reparaţia ga-
zoductelor, protecţia anticorozie, pierderile de 
gaze naturale în procesul efectuării lucrărilor de 

conectare, cît şi pierderile tehnologice. Astfel, 
cei care ar trebui să fie proprietari ai reţelei con-
stituite în cadrul Programului naţional plătesc 
toate cheltuielile aferente reparaţiilor capitale a 
propriei reţele. În acelaşi timp ei achită integral 
tariful la gaze, de rînd cu cei care sînt conectaţi 
prin proprietatea exclusiv a S.A.”Moldovagaz”. 
Prin urmare, „ţăranii investitori” achită o parte 
din cheltuielile aferente reţelei de distribuţie 
din proprietatea monopolistului, la care ei nu 
au nici o atribuţie!

În aceste condiţii, satelor Crihana Veche, Man-
ta şi Paşcani din raionul Cahul le-au fost livrate 
gaze naturale cu un volum total de 2.106.480 
m3, iar beneficiul obţinut de către „Cahul Gaz” 
S.R.L. la capitolul „distribuirea şi furnizarea ga-
zelor naturale” se ridică la 421,3 mii lei, inclusiv:

Crihana Veche - 329,7 mii lei pentru 1.648.593 m3;	

Manta - 26,9 mii lei pentru 134.538 m3;	

Paşcani - 64,7 mii lei pentru 323.649 m3. 	

Calcularea                                                    
tarifelor

Actualmente Agenţia Naţională de Reglemen-
tare în Energetică (ANRE) treptat reduce din di-
ferenţa de aproximativ 1000 lei pentru fiecare 
1000 m3 dintre tariful aplicat consumatorilor 
individuali şi CET-urilor, prin care populaţia ru-
rală de fapt subsidia obţinerea de către orăşeni 
a agentului termic la preţ redus. Însă la moment 

În general, politica tarifară în vigoare 
dezavantajează consumatorii rurali 

faţă de cei din municipii, prin tarife 
la gaze prea reduse pentru CET-uri 
şi prea înalte pentru consumatorii 
privaţi. În plus, metodologia actuală 
nu prevede reducerea tarifului la 
gazele livrate de „Moldovagaz” 
prin reţele de distribuţie care nu-i 
aparţin şi referitor la care nu poate fi 
aplicată uzura reţelei de distribuţie a 
„Moldovagaz”.
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aceste subsidii rămîn deosebit de mari. Numai 
consumatorii din localităţile precăutate în pre-
zentul studiu au suportat pierderi financiare 
directe în sumă de peste 2106,4 mii lei, inclu-
siv:

1. Crihana Veche - 1648,5 mii lei;

2. Manta  - 134,4 mii lei;

3. Paşcani  - 323,5 mii lei. 

Pe întreg parcursul implementării Programu-
lui de gazificare a Republicii Moldova, adică la 
data de 18.06.2004, Guvernul recunoaşte lacu-
nele din legile adoptate (nr.1492 şi nr.1643) şi 
rectifică aceste prevederi prin adoptarea unei 
noi Hotărîri, nr.683 „Cu privire la aprobarea Re-
gulamentului privind modul de transmitere 
la deservirea tehnică a reţelelor de gaze natu-
rale întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe 
Acţiuni S.A.„Moldovagaz”. Cu toate că nici de 
această dată nu sunt stabilite clar relaţiile între 
proprietarii de gazoducte şi întreprinderile teri-
toriale ale S.A.„Moldovagaz”, totuşi ele sunt mai 
aproape de normele legale în vederea înregis-
trării acestui enorm patrimoniu, care, de facto, 
nu aparţine S.A.„Moldovagaz” şi urma să fie dat 
spre deservire tehnică, pentru o anumită peri-
oadă de timp, întreprinderilor acestei societăţi.

Punctul 3 al Hotărîrii stabileşte că autorităţile 
publice locale şi alţi beneficiari cu cotă de par-
ticipare la construcţia gazoductului vor înregis-
tra în organele cadastrale şi vor transmite reţe-
lele de gaze naturale spre deservire tehnică, în 
bază de contract, întreprinderilor de gaze ale 
S.A.„Moldovagaz”. Hotărîrea mai prevede ela-
borarea unui contract-cadru de primire-preda-
re la deservirea tehnică a reţelelor de gaze, în 
care se cere specificat:

pct.1.3. „Lucrările de deservire tehnică a) 
a reţelelor de gaze sunt prevăzute de 
Regulile securităţii gospodăriei de gaze, 
Regulile exploatării tehnice, cerinţele 
securităţii muncii în sistemul de gazifi-
care, cît şi de alte acte normative”.

Pct.1.4. „Cheltuielile întreprinderii de ga-b) 
zificare, la executarea lucrărilor prevăzu-
te în pct.1.3. se includ în tarifele la gaze-
le naturale, aprobate de către ANRE.

Pct.1.5. „Toate lucrările efectuate sunt în-c) 

tocmite prin acte de executare”.

Pct.2.12. „Să achite cheltuielile întreprin-d) 
derii de gazificare, menţionate în pct.1.5. 
al prezentului contract”.

Aceste prevederi ale contractului-cadru regle-
mentează atît condiţiile şi preţurile de livrare a 
gazelor naturale pentru localităţile săteşti, cît şi 
modalitatea de apreciere a costului cheltuielilor 
efectuate de către întreprinderea de gazificare 
privind lucrările de deservire tehnică.

Reieşind din cele expuse, întreprinderea de ga-
zificare furnizează comunităţii gazele natura-
le la preţul de cumpărare a gazului la hotarul 
RM (191 dolari SUA pentru 1000 m3), în valuta 
naţională, plus cheltuielile de transportare a 
gazelor naturale, în mărime de 146 lei 70 bani 
pentru 1000 metri cubi1. Proprietarul achită în-
treprinderii de gazificare costul lucrărilor de de-
servire tehnică, confirmate prin acte de efectu-
are a acestui volum de lucrări, semnate de către 
părţile participante la contractul de deservire 
tehnică a gazoductului comunităţii respective.

Acestea sunt prevederile de bază ale hotărîrii 
nominalizate, care se cereau înfăptuite încă în 
iunie-iulie 2004, iar responsabilii de realizarea 
hotărîrii în cauză se fac:

1. Ministerul Energeticii;

2. Departamentul Standardizare şi Metrologie;

3. S.A.„Moldovagaz”; 

4. Autorităţile administraţiei publice locale.

Pînă astăzi însă prevederile hotărîrii nu sunt tra-
duse în viaţă, iar conducerea S.A.„Moldovagaz” 
exploatează aceste proprietăţi.

1 Datele se referă la Martie 2008.
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IV. CONCLUZII                                   
ŞI PROPUNERI

Concluzii

În urma studiului analitic, bazat pe 	
argumente şi probe verificate, s-a 
constatat că, pe parcursul întregii 
perioade de independenţă a RM, pa-
trimoniul industriei gazului a fost şi 
rămîne a fi exploatat de investitorul 
străin S.A.„Gazprom” din Federaţia 
Rusă. Acesta deţine peste 50 la sută 
din valoarea capitalului social al 
S.A.„Moldovagaz”, prin stingerea unei 
datorii a Republicii Moldova faţă de 
S.A.„Gazprom” formate artificial, în 
valoare de 52 mln. dolari SUA (219 
mln. lei, la cursul valutar al anului 
1995). Această valoare a fost unilate-
ral majorată de Guvernul de la Chişi-
nău, cu acordul Departamentului de 
Privatizare şi Administrare a Proprie-
tăţii de Stat, prin Hotărîrea nr. 1068, 
din 21.10.1998 (pct.5), cu încă 33,31 
mln. dolari SUA.

Din aceeaşi hotărîre (pct.6) reiese că, 	
fără a se efectua o evaluare a pro-
prietăţii societăţilor pe acţiuni din 
teritoriu (gazoductele de distribuţie), 
respectivul patrimoniu este apre-
ciat arbitrar la un cost de 550 mln. 
lei, dintre care 50%, sau 275 mln. lei 
(59.962 mii dolari SUA) sunt cedaţi 
S.A.„Gazprom” în contul stingerii 
datoriei statului faţă de compania 
respectivă). Curios lucru, această 
datorie a Republicii Moldova faţă de 
„Gazprom” nici pînă în prezent nu a 
fost stinsă şi nici depuneri financiare 
aşa şi nu s-au efectuat.

Deşi capitalul social al 	
S.A.„Moldovagaz” nu a mai fost com-

pletat de la data de 21.10.1998 de că-
tre investitorul străin (S.A.„Gazprom”) 
cu cei 93.272 mii dolari SUA, fapt ce 
contravine prevederilor art.15, pct.4 
din Legea cu privire la investiţiile 
străine, Guvernul RM trece cu ve-
derea acest fapt, ca şi mai departe 
S.A.„Gazprom” să fie recunoscut ca in-
vestitor cu cota majoritară în ramura 
gazului.

Astfel am ajuns în situaţia cînd, 	
indiferent de faptul cum a fost 
apreciat capitalul social al S.A 
S.A.„Moldovagaz” - în mărime de 
1332 mln. lei, S.A.„Gazprom”, cu o 
investiţie superficială de numai 219 
mln.lei (care constituie doar 16 la 
sută din valoarea capitalului social 
al S.A S.A.„Moldovagaz”), dirijează 
această ramură importantă a econo-
miei naţionale.

Ministerele de resort (Ministerul Fi-	
nanţelor, Ministerul Economiei, deo-
potrivă cu Departamentul Privatizării 
şi Administrării Proprietăţii de Stat), 
cît şi instituţiile de control ale statu-
lui cunosc actuala stare a lucrurilor 
în care se află această ramură a eco-
nomiei RM şi nu întreprind absolut 
nimic pentru corectarea urgentă a 
erorii produse. În realitate, valoarea 
patrimoniului din industria gazului, 
în urma efectuării reevaluărilor nor-
mative stabilite de către legislaţia 
Republicii Moldova, ar depăşi cu mult 
valoarea de 20 miliarde de lei şi nici-
decum nu ar fi de numai 1332 mln. 
lei, adică cea luată în consideraţie şi 
raportată conform Statutului socie-
tăţii.

Avem o situaţie şi mai gravă după 	
fondarea S.A.„Moldovagaz”. În con-
formitate cu Contractul de consti-
tuire (art.3, pct.7), Societatea este 
responsabilă pentru dezvoltarea 
reţelelor de gazificare pe întreg 
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teritoriul Republicii Moldova şi 
este obligată, în baza prevederilor 
din Contract, să finanţeze aceste 
lucrări. Trei ani la rînd după data 
fondării, Societatea nu şi-a onorat 
obligaţiunile şi, în pofida acestui fapt, 
la 28.12.2001, Executivul Republi-
cii Moldova, prin Hotărîrea nr.1492, 
aprobă Programul de gazificare pînă 
în 2005, înlocuind practic obligaţiile 
S.A.„Moldovagaz” în ramură din con-
tul contribuţiilor cetăţenilor Moldo-
vei.

Prin Hotărîrea de Guvern nr.1068 	
(pct.5, al.3) gazoductele con-
struite se transmit în gestiunea 
S.A.„Moldovagaz”, astfel că această 
societate pe acţiuni rămîne unicul 
distribuitor de gaze naturale pe teri-
toriul RM.

La realizarea Programului de gazifi-	
care s-au folosit investiţii din diferite 
surse de finanţare, inclusiv FISM, 
creditat de Banca Mondială în baza 
Programului Guvernului SUA (USAID). 
Analiza efectuată de IDIS „Viitorul” 
constată faptul că numai în cele două 
localităţi (Paşcani şi Crihana Veche, 
raionul Cahul), Fondul de Investiţii 
a finanţat două microproiecte de 
gazificare în valoare totală de peste 
1,2 mln. lei. Apare fireasca întrebare: 
cine a profitat de aceste credite ale 
Băncii Mondiale, dacă investiţiile sunt 
exploatate de proprietarul majoritar 
– S.A.„Gazprom”? Republica Moldova 
sau Federaţia Rusă a avut de cîştigat 
de pe urma acestor microproiecte de 
gazificare rurală?

Atitudinea Guvernului Republicii 	
Moldova faţă de Federaţia Rusă se 
manifestă în modul cel mai vădit şi în 
prevederile Hotărîrilor cu nr.1492, din 
28.12.2001, şi nr.1643, din 19.12.2002, 
pct. 5, al. 3, prin care, fără nici un 

suport juridic, obligă autorităţile pu-
blice locale şi alţi beneficiari ai gazo-
ductelor construite de a le transmite 
spre gestionare S.A.„Moldovagaz”, 
ignorînd cu desăvîrşire provenienţa 
surselor de finanţare. Aceste acţiuni 
sunt acceptate cu toate că se cunoş-
tea faptul că mai mult din jumătate 
de investiţii au fost efectuate de către 
persoanele particulare din comuni-
tăţile rurale. Această stare de lucruri 
i-a permis S.A.„Moldovagaz”, în cazul 
celor trei sate analizate în studiu, să 
exploateze un patrimoniu al comuni-
tăţilor în valoare de peste 6 mln. lei, 
încasînd, pînă la 01.12.2007, un venit 
de peste 2,5 mln. lei.

S.A.„Moldovagaz” prin investitorul 	
majoritar S.A.„Gazprom” nu deţine în 
realitate nici o acţiune în reţeaua de 
distribuire a gazelor naturale pe teri-
toriul Republicii Moldova, însă, utili-
zînd actele de constituire a societăţii, 
beneficiază de venituri substanţiale.

Concluzia generală din studiul analitic se 
referă la:

faptul că de actuala situaţie din in-a) 
dustria autohtonă a gazului se fac 
responsabile Guvernele din perioada 
1994-1995, 1997-1998, cît şi actua-
la guvernare, care au supus ramu-
ra la o dublă discriminare, ducînd 
la majorarea nejustificată a cotei 
„Gazprom”-ului în capitalul social al 
S.A.„Moldovagaz” de la 4,6% pînă la 
50%.

transmiterea spre exploatare a patri-b) 
moniului acestei ramuri, în valoare 
de peste 1,1 miliarde dolari, unui alt 
stat (Federaţia Rusă), care la rîndul 
său a beneficiat de profituri esenţiale 
prin majorări exagerate a tarifului la 
livrarea gazelor naturale către consu-
matorii finali;
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tarife nebalansate şi exagerat de c) 
înalte pe parcursul mai multor ani, 
care au afectat direct atît populaţia 
(în special cea rurală), cît şi economia 
naţională.

patrimoniul format pe parcursul ulti-d) 
milor ani, în valoare de 3,5 mlrd. Lei, 
de jure nu are stăpîn, iar populaţia 
care a investit este lipsită de orice 
drepturi şi beneficii de proprietar, iar 
Guvernul nu ia nici o măsură pentru 
soluţionarea corectă a situaţiei date, 
ci din contra emite hotărîri contra-
dictorii şi în defavoarea investitorilor 
privaţi şi a consumatorului rural.

e) 

Propuneri

Reieşind din cele relatate, acţiunea 	
recomandată Guvernului este de a 
forma o echipă de lucru din speci-
alişti în domeniu care vor examina 
problemele abordate în prezentul 
studiu analitic, comparîndu-le cu cele 
prezentate la 30.05.2007 de către IDIS 
„Viitorul”.

Se recomandă Guvernului de a forma 	
o comisie care ar reevalua patrimo-
niul S.A.„Moldovagaz” la momentul 
fondării acesteia şi să iniţieze proce-
sul de negocieri cu partea rusă pen-
tru a efectua corecţiile în structura de 
capital a S.A.„Moldovagaz”. În confor-
mitate cu legislaţia Republicii Mol-
dova, în rezultatul reevaluării norma-
tive, patrimoniul S.A.„Moldovagaz” 
ar trebui să fie majorat în proporţie 
de 20:1 şi să atingă valoarea de 25 
miliarde de lei şi, în consecinţă, să 
fie diminuată cota de participare a 
„Gazprom”-ului. În cazul în care par-
tea rusă nu acceptă condiţiile respec-
tive, în acest scop să fie antrenată o 
organizaţie internaţională de auditori 

şi evaluatori, care ar stabili valoarea 
reală a complexului de gaze din Re-
publica Moldova. Conform estimări-
lor IDIS „Viitorul”, valoarea aceasta ar 
trebui să fie de cel puţin 1,1 miliarde 
de dolari SUA.

Guvernul RM trebuie să elimine toate 	
contradicţiile din actele de reglemen-
tare emise şi să stabilească un cadru 
legal simplu şi eficient de legalizare 
a proprietăţilor create pe baza mij-
loacelor băneşti achitate de cetăţenii 
rurali. Sunt mai multe opţiuni în acest 
sens:

Transmiterea reţelelor date la •	
balanţa S.A.„Moldovagaz”, cu 
recuperarea integrală a chel-
tuielilor de construcţie a reţe-
lelor din localităţile respective 
prin achitarea costului aces-
tora proprietarilor investitori. 
Această formă de achitare va 
avea o povară financiară sem-
nificativă asupra lichidităţilor 
întreprinderii. 

Participarea consumatorilor •	
rurali, prin investiţiile efec-
tuate în construcţia reţelelor 
de gaze, în capitalul social 
al S.A.„Moldovagaz”. În acest 
scop este evaluată necesita-
tea de emisie suplimentară 
de acţiuni şi se acordă acţi-
uni consumatorilor rurali în 
contul reţelelor transmise la 
balanţa S.A.„Moldovagaz”. 
Această tranzacţie are impli-
caţii financiare fără nici un 
impact asupra lichidităţilor 
S.A.„Moldovagaz”, deoarece 
nu va fi nevoie să facă rost de 
mijloace băneşti (de volume 
foarte importante) pentru a 
achita investiţiile cetăţenilor. 
În acest caz se modifică struc-
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IDIS „Viitorul” se declară disponibil de a acorda sprijinul 
necesar în formarea unei eventuale echipe de lucru 

pentru soluţionarea problemei respective.

tura acţionarilor şi cota fiecă-
ruia, astfel încît în urma aces-
tei tranzacţii „Gazprom”-ului îi 
va reveni o cotă de 13,8% din 
acţiuni. 

Formarea unei întreprinderi •	
de distribuţie pentru fiecare 
raion sau grup de comune în 
parte, în care fiecare investitor 
particular va avea cota sa de 
participare proporţională cu 
investiţia efectuată. Iar pentru 
aceste întreprinderi de dis-
tribuţie S.A.„Moldovagaz” va 
include în factură doar costul 
gazului şi transportarea aces-
tuia. La hotarul dintre reţeaua 
de transport şi distribuţie se 
va instala un contor, conform 

căruia se va factura întreprin-
derea locală, căreia îi va reveni 
sarcina de distribuţie a gazului 
către cetăţenii localităţii.

Guvernul Republicii Moldova trebuie 	
să ia măsuri drastice privind proce-
durile sale interne de control asupra 
patrimoniului naţional, de urmărire 
a obligaţiunilor luate de către terţe 
părţi faţă de RM, după cum şi asi-
gurarea unui sistem de reducere a 
impactului acţiunilor defavorabile 
de către instituţiile de resort, în cazul 
dat ale Ministerului Finanţelor, Mi-
nisterului Economiei şi ANRE, asupra 
cetăţenilor Republicii Moldova şi eco-
nomiei naţionale.
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Anexa 1. Extras din Contractul de constituire a SA Moldova Gaz 
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Anexa 2. Extras din Contractul de constituire a SA Moldova Gaz - Continuare
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Anexa 3. Extras din Contractul de constituire a SA Gazsnabtranzit
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