Notă informativă la proiectul de modificare a Metodologiei
formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere
Necesitatea modificării Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere,
aprobată la 31 martie 2016 prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 102/2016
(Monitorul Oficial nr.128-133/833 din 13.05.2016), a intervenit urmare a publicării Legii nr. 152
din 20 iulie 2018 pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere
(Monitorul Oficial nr. 285-294 din 03.08.2018)
Noile modificări la Legea nr. 461-XV din 30. 07. 2001 privind piața produselor petroliere,
prevăd extinderea perioadei pentru stabilirea de către Agenția Naţională pentru Reglementare în
Energetică a prețurilor plafon, de la 2 săptămâni la 3 luni și statuează dreptul Agenției de a ajusta
prețurile plafon pe parcursul acestor trei luni doar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor
medii Platts raportate la cursul mediu valutar BNM.
Proiectul de modificare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele
petroliere, a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii menținând pentru produsele
petroliere principale (benzină și motorină) conceptul actual de formare a prețurilor fiind doar
extinsă perioada de stabilire a prețului plafon de la 2 săptămîni la 3 luni, iar pentru gazul lichefiat,
în baza 4 alin. (4²) din Lege , se revine preponderent la modul de formare și aplicare a prețurilor
de comercializare cu ridicata și cu amănuntul prevăzut în Metodologia calculării și aplicării
prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr. 263 din 5 octombrie 2007.
Proiectul de modificare a Metodologiei prevede:
- modalitatea de stabilire a prețurilor plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și
motorinei;
- modalitatea și formulele de calcul atât a prețurilor de comercializare cu ridicata, cât și a
prețurilor de comercializare cu amănuntul pentru gazul lichefiat.
În proiectul de modificare a metodologiei s-a inclus o nouă Secțiune (IV) care se referă la
modalitatea de formare, componentele principale și formulele de calcul de către importatori a
prețurilor de comercializare cu ridicata a gazului lichefiat, precum și a prețurilor de comercializare
cu amănuntul a gazului lichefiat în trei cazuri distincte:
a)
b)
c)

pentru întreprinderile petroliere, care practică activitatea de import și
comercializare cu ridicata,
pentru întreprinderile petroliere, care practică activitatea de import și
comercializarea cu amănuntul,
pentru întreprinderile petroliere, care desfășoară doar activitatea de
comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat.

Noua Secțiune a V-a la Proiect denumită „Aspecte privind formarea prețurilor la produsele
petroliere” conține prevederile cu referire la formarea prețului la gazul lichefiat cum ar fi:
- modalitatea de prognozare a volumelor și a cheltuielilor ce urmează a fi incluse în
calculul prețului final;
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-

pragurile de modificare a costului mediu ponderat de procurare a gazului lichefiat care
obligă recalcularea prețului stabilit.
În Secțiunea a VI-a la proiect este stabilit că prețurile de comercializare atât cu ridicata, cât
și cu amănuntul a gazului lichefiat se calculează de către fiecare agent economic în parte, în strictă
conformitate cu prevederile Metodologiei, cu anexele prestabilite, se aprobă de conducerea
întreprinderii și se aduc la cunoștință publicului/ se publică pe paginile web ale acestora și se
afișează pe panourile informative la intrarea pe teritoriul stațiilor de alimentare.
Totodată, proiectul stabilește, că întreprinderile care desfășoară activitățile de import și
comercializare a gazului lichefiat, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare după punerea în aplicare a
noilor prețuri, vor notifica ANRE despre aceasta și vor prezenta calculele respective. De
asemenea, este prevăzut în ce condiții pot fi modificate de către operatori prețurile de
comercializare a gazului lichefiat deja aprobate.
Implementarea proiectului de modificare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la
produsele petroliere, nu necesită cheltuieli financiare sau de altă natură.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul
decizional și Legii nr. 100/22.12.2017 privind actele normative, proiectul Metodologiei urmează a
fost supus consultărilor publice și transmis spre avizare/expertizare părților interesate și
autorităților publice în modul stabilit.
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