
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii privind 

piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I  – Legea privind piața produselor petroliere nr. 461/2001 (republicată 

în Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2017, nr. 40 – 49, art. 82), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 4. Formarea prețurilor la produsele petroliere 

(1) Prețurile de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului 

lichefiat se stabilesc de către agenții economici în baza Metodologiei de calcul și 

aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată și aprobată de către Agenția 

Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu legislația în 

vigoare și ținând cont de Normele generale de calcul și aplicare a prețurilor la 

produsele petroliere principale, stipulate în anexa nr. 2 la prezenta lege. 

(2) Supravegherea respectării Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor 

la produsele petroliere de către importatorii și vânzătorii produselor petroliere 

principale și a gazului lichefiat se efectuează de către Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică.” 

2. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă. 

3. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „în anexa la prezenta lege” se 

substituie cu textul „în anexa nr. 1 la prezenta lege”. 

4. Anexa la lege devine anexa nr.1 



5. Legea se completează cu anexa nr.2 cu următorul cuprins: 

 

 

 

  ”Anexa nr. 2 

 

NORME GENERALE 

de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere principale 

 

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere 

principale se vor calcula la 1 litru, separat pentru fiecare tip de produs petrolier și 

fiecare partidă de produse petroliere importate, conform formulei: 

PC = (PL* CV) / K + MC + AC + TVA 

unde: 

PC – prețul maxim de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere 

principale, lei/litru; 

PL – valoarea mediei mediilor cotațiilor Platts FOB MED (Italy) pentru 14 

zile anterioare zilei efectuării importului, $/tonă. 

În vederea stabilirii unor valori cât mai corecte în corelație cu calitatea 

produselor petroliere, ținând cont de faptul că cotațiile Platts nu sunt stabilite 

pentru toată gama de produse petroliere, se vor utiliza următoarele rate de 

multiplicare: 

 

Tip produs petrolier Rata de multiplicare 

Benzina auto cu cifra de minimum 98 

(≤10ppm) 

1,03 x Prem Unl 10 ppm 

FOB Med 

Benzina auto cu cifra octanica de minimum 95, 

dar sub 98 (≤10ppm) 

1,00 x Prem Unl 10 ppm 

FOB Med 

Benzina auto cu cifra octanica de minimum 95, 

dar sub 98 (≤50ppm) 

0,97 x Prem Unl 10 ppm 

FOB Med 

Benzina auto cu cifra octanica sub 95 (> 50 

ppm) 

0,92 x Prem Unl 10 ppm 

FOB Med 

Motorina (≤10ppm) 
1,00 x 10 ppm ULSD FOB 

Med  

Motorina (≤50ppm) 
0,97 x 10 ppm ULSD FOB 

Med 

Motorina (> 50 ppm) 
0,92 x 10 ppm ULSD FOB 

Med 

 



CV – rata oficială medie de schimb stabilită de Banca Națională a Moldovei 

pentru 14 zile anterioare efectuării importului, lei/$; 

K – densitatea tipului de produs petrolier dat, litri/tonă; 

MC – marja la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere 

principale include cheltuieli de transport și de asigurare până pe teritoriul 

Republicii Moldova (inclusiv marja rafinăriei), cheltuieli de manipulare și 

depozitare, alte cheltuieli aferente vânzării cu amănuntul, precum și profitul. 

Mărimea marjei se stabilește semestrial de către Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică, dar aceasta nu poate fi mai mare decât media marjelor 

de comercializare ale operatorilor de pe piața produselor petroliere; 

AC – cota accizelor aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii 

Moldova, lei/litru; 

TVA– cota TVA aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii 

Moldova, lei/litru.” 

Art. II. – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în termen 

de 1 lună de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, va elabora și va aproba Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la 

produsele petroliere, prevăzută de prezenta lege.  

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 

ZINAIDA GRECEANÎI 

 

 

Chișinău, 9 aprilie 2021. 
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