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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂRE nr. 105/2020
din 10 aprilie 2020
mun. Chișinău
privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Ialoveni Gaz” S.R.L.
În temeiul art. 12 alin. (1) lit. b) și art.15 din Legea cu privire la energetică nr. 174 din
21.09.2017, art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016, în
conformitate cu Planul controalelor planificate pentru anul 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului
de Administrație al ANRE nr. 111/2019 din 04.04.2019 și în baza Delegației de control nr. 08/2019
din 24.09.2019, a fost efectuat controlul activității licențiate desfășurate de către titularul „Ialoveni
Gaz” S.R.L. în perioada anilor 2016-2018.
În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:
1. În perioada 2016-2018, cheltuielile generale și administrative de ordin comun, nu au fost
repartizate pe genuri de activități în corespundere cu prevederile pct. 29 al Metodologiei de
calculare, aprobare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 678 din 22.08.2014;
2. Tarifele de distribuție a gazelor naturale pe nivele de presiune, achitate de către
,,Moldovagaz” S.A., nu corespund consumurilor și cheltuielilor pe nivele de presiune înregistrate în
evidența contabilă „Ialoveni Gaz” S.R.L.;
3. Achizițiile în cadrul „Ialoveni Gaz” S.R.L. sunt realizate prin entitățile centrale de achiziții
din cadrul ,,Chișinău-gaz” S.R.L. și ,,Moldovatransgaz” S.R.L. cu obligativitatea aplicării unui
adaos de 2% la prețul stabilit în contract, cu specificația ,,cheltuieli de organizare”;
4. Pentru anii 2016-2018, efectiv au fost realizate investiții în valoare de 49 541,3 mii lei, în
timp ce valoarea investițiilor acceptate de către ANRE privind recuperarea prin tarif a constituit 31
518,7 mii lei. Diferența dintre investițiile efectuate în total și cele efectiv acceptate de către ANRE,
a fost influențată în special de procurarea sistemului informațional bazat pe platforma Oracle,
poligonului de antrenament și instruire a cadrelor, procurarea contoarelor, corectoarelor, etc.;
5. Înregistrarea și repartizarea eronată a unor consumuri și cheltuieli a determinat prezentarea
neveridică a rapoartelor către ANRE.
Examinând Raportul prezentat, în temeiul art. 15 alin. (1) al Legii nr. 174 din 21.09.2017 cu
privire la energetică și în conformitate cu procedura stabilită în pct. 9 din Dispoziția nr. 8 din
28.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Consiliul de
administraţie al Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de Raportul privind controlul activității licențiate desfășurate de către titularul „Ialoveni
Gaz” S.R.L. pentru perioada anilor 2016-2018.
2. Se obligă „Ialoveni Gaz S.R.L.:
a)

să aplice un sistem integru de principii, reguli și proceduri, în scopul separării cheltuielilor
pentru fiecare gen de activitate, precum şi să efectueze repartizarea corectă a consumurilor
privind exploatarea rețelelor de distribuție, cheltuielilor generale și administrative,

b)

c)
d)
e)

cheltuielilor privind amortizarea activelor materiale și nemateriale, în conformitate cu
cadrul legal și prevederile metodologice;
să se asigure că veniturile obținute din serviciile de distribuție a gazelor naturale sunt
suficiente pentru acoperirea consumurilor și cheltuielilor efective, inclusiv pe nivele de
presiune;
să asigure achiziția bunurilor materiale și lucrărilor prin aplicarea principiului de eficiență
maximă la cheltuieli minime;
să promoveze investiții eficiente și necesare pentru dezvoltarea și desfășurarea activităților
reglementate;
să asigure veridicitatea rapoartelor și informațiilor, prezentate ANRE.

3. Prezenta Hotărâre se va aduce la cunoștință titularului de licență „Ialoveni Gaz” S.R.L.
4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului licențiere,
monitorizare și control.
5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 zile la autoritatea emitentă.
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