Notă informativă privind
proiectul Metodologiei formării și aplicării
prețurilor la produsele petroliere
Proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere a fost elaborat 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 privind modificarea și completarea unor acte
legislative (Monitorul oficial nr. 361-369/681 din 31. 12. 2015).
Conceptul proiectului de Metodologie, conform prevederilor legale, conține un nou
mecanism de formare a prețurilor la produsele petroliere principale și la gazul lichefiat, diferit de cel
actual, având la bază următoarele componente:
valoarea medie a cotațiilor Platts pentru produsele petroliere principale, sau a
cotațiilor Argus DAF Brest propane-butane mix pentru gazul lichefiat;
cota accizelor și cota taxei pe valoarea adăugată, aplicate în conformitate cu Codul
Fiscal al Republicii Moldova;
marja comercială specifică.
Proiectul de Metodologie stabilește modul determinării prețurilor plafon de comercializare
cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat la fiecare două săptămâni
conform unei formule prestabilite, reieșind din componentele nominalizate mai sus.
O secțiune aparte a proiectului prevede modalitatea de calculare și aprobare a valorii
maximale a marjei comerciale specifice. Astfel, pentru primul an de valabilitate a Metodologiei
marja comercială specifică se determină în funcție de cheltuielile proprii și profitul participanților la
piața internă a produselor petroliere medii înregistrate efectiv în anul precedent, cu aplicarea unui
indice de sporire a eficienței pentru reducerea costurilor de import și comercializare a produselor
petroliere, stabilit în mărime de 0,2.
De asemenea, pentru următorii ani, începând cu al doilea an de aplicare a Metodologiei, este
prevăzută modalitatea de ajustare a marjei comerciale specifice în dependență de unii parametri
macroeconomici cu impact major asupra activității de import și comercializare a produselor
petroliere. Având în vedere că activitatea de import și comercializare a produselor petroliere este
desfășurată atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, marja comercială
specifică urmează a fi ajustată în proporție de 70 la sută la indicele prețurilor de consum în
Republica Moldova și 30 la sută la rata oficială medie de schimb a monedei naționale față de dolarul
SUA.
Proiectul Metodologiei înserează drepturile și obligațiunile Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică și ale participanților la piața produselor petroliere privind aplicarea
prețurilor la produsele petroliere principale și la gazul lichefiat. În acest sens, sunt stabilite:
- termenele de calculare și publicare de către Agenție pe pagina sa web a prețurilor plafon de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;
- termenele și condițiile de determinare, publicare și punere în aplicare a prețurilor de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, de către fiecare operator în parte, reieșind din
prețurile plafon stabilite de Agenție, implicit cu aplicarea coeficienților de multiplicare în
dependență de categoria/calitatea produselor petroliere respective.

Departamentul tarife și analize economice

