Notă informativă
privind determinarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice
aferente comercializării produselor petroliere

Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, elaborată în
conformitate cu prevederile Legii nr. 461-XV din 30. 07. 2001 privind piața produselor
petroliere, modificată prin Legea nr. 223 din 03. 12. 2015, a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului de administrație al ANRE nr. 102/2016 din 31.03.2016 și a intrat în vigoare după
publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 13 mai curent.
În conformitate cu prevederile Legii privind piața produselor petroliere modificate,
art. 4, alin. (3), d), precum și ale Metodologiei nominalizate, pct. 13, este necesară aprobarea
valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor
petroliere, ca componentă a prețurilor plafon stabilite ulterior de Agenție pentru produsele
petroliere principale și pentru gazul lichefiat. Aceste valori, exprimate în monedă națională, se
calculează la 1 litru de produs petrolier și se stabilesc anual prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRE.
Valoarea maximală a marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor
petroliere pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei se calculează reieșind
din nivelul mediu sumar al profitului și cheltuielilor proprii ale participanților la piața
produselor petroliere pentru anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei, cu
aplicarea indicelui de sporire a eficienței, conform formulei prestabilite (pct. 10).
Pornind de la aceste prevederi, întru stabilirea valorilor maximale ale marjei comerciale
specifice au fost efectuate calculele de rigoare pentru determinarea cheltuielilor proprii și
profitului medii ale participanților la piața internă a produselor petroliere în anul precedent,
2015.
În așa mod, cheltuielile proprii și profitul au fost calculate la 1 litru pentru fiecare produs
petrolier în parte, fiind determinate prin scădere din prețul mediu efectiv de comercializare cu
amănuntul, înregistrat în anul 2015 (conform rapoartelor anuale prezentate de titularii de
licențe) a: (1) valorii medii a cotațiilor medii publicate, pentru fiecare produs petrolier separat,
după caz; (2) cotei accizelor și (3) cotei taxei pe valoarea adăugată, aplicate efectiv în anul
2015.
Parametrii de bază luați în calcul întru determinarea nivelului mediu sumar al
cheltuielilor proprii și profitului participanților la piața produselor petroliere pentru anul
precedent, 2015, au fost următorii:
- cursul mediu de procurare a dolarului SUA față de moneda națională pentru anul 2015,
a fost utilizat cel de 19,0692 lei/USD, conform ratelor efective ale băncilor comerciale;
- densitatea medie anuală (2015) a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat,
aplicată efectiv de către operatorii pieței produselor petroliere și luată în calcul, conform
prevederilor Metodologiei, pentru benzină în mărime de – 0,758 kg/litru, pentru motorină –
0,841 kg/litru și pentru gazul lichefiat – 0,564 kg/litru;
- cota taxei pe valoarea adăugată aplicată efectiv în conformitate cu Codul fiscal al
Republicii Moldova care în anul 2015 a constituit: pentru produsele petroliere principale 20 %,
pentru gazul lichefiat – 8 %;
- cota medie a accizelor aplicată efectiv în conformitate cu Codul fiscal al Republicii
Moldova care în anul 2015 a constituit: la benzină 3 651 lei/tonă, la motorină 1 520 lei/tonă și la
gazul lichefiat 2 276 lei/tonă.
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Valorile accizelor au fost calculate ca medii ponderate, reieșind din cantitățile de produse
petroliere principale și gaz lichefiat procurate din import, la care s-au aplicat cotele efective
ale accizelor conform Codului Fiscal în perioada respectivă: la benzină în ianuarie-aprilie –
3 500 lei/tonă, în mai-decembrie – 3 714 lei/tonă; la motorină în ianuarie-aprilie –
1 455 lei/tonă, în mai-decembrie – 1 544 lei/tonă; la gazul lichefiat în ianuarie-aprilie –
2 180 lei/tonă, în mai-decembrie – 2 313 lei/tonă;
- valoarea medie a cotațiilor medii publicate în anul 2015 Platts Cargoes FOB MED Italy
pentru benzină – 557,1 $/tona, pentru motorină – 496,3 $/tona și cotațiile medii publicate Argus
DAF Brest propane-butane mix pentru gazul lichefiat în valoare de – 354,7 $/tona.
Valorile medii ale cotațiilor Platts și Argus au fost calculate, reieșind din cantitățile
săptămânale de produse petroliere principale și gaz lichefiat procurate din import, la care s-au
aplicat valorile medii ale cotațiilor zilnice publicate în săptămâna anterioară perioadei de
referință, astfel fiind determinate valorile medii ponderate ale cotațiilor Platts și Argus,
corelate cu volumele procurărilor.
Totodată, de notat că, conform Metodologiei (pct. 10), la calcularea marjei comerciale
specifice se aplică indicele de sporire a eficienței pentru reducerea costurilor de import și
comercializare cu amănuntul: pentru produsele petroliere principale în mărime de 0,15, pentru
gazul lichefiat în mărime de 0,2.
După aprobarea marjei comerciale specifice, ANRE urmează să determine și să
stabilească prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale,
pentru care coeficientul de multiplicare este egal cu 1,00: pentru benzina auto Premium-95 cu
cifra octanica de minimum 95 și pentru motorina (≤10ppm), precum și a gazului lichefiat.
Prețurile plafon stabilite de Agenție vor fi publicate pe pagina web a ANRE și, ulterior, titularii
de licență, luând în considerație coeficienții de multiplicare în funcție de categoria produselor
petroliere, vor avea dreptul să comercializeze produsele petroliere principale și gazul lichefiat la
prețuri cu amănuntul ce nu pot depăși prețurile plafon aprobate și publicate de Agenție.
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