Aprobate prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr.___ din _____ 2018
MODIFICĂRILE
ce se operează în Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere
aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE
nr. 102/2016 din 31 martie 2016
Metodologia formarii și aplicării prețurilor la produsele petroliere, aprobata prin Hotărîrea Consiliului de
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 102 din 31 martie 2016 (Monitorul
Oficial a1 Republicii Moldova, 2016. nr. 128-133, art. 833), se modifică după cum urmează:
1. La pct.1,
în prima propoziție după cuvintele „stabilirea modului de formare şi aplicare a preţurilor de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi” se completează cu „a prețurilor de
comercializare cu ridicata și amănuntul”.
în propoziția a doua, după cuvintele „Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere
principale”se exclude „și a gazului lichefiat”
2. La pct.3 lit. a), b), c) după cuvintele „principale și a” se completează cu cuvintele “prețurilor de
comercializare a”.
3. Din denumirea Secțiunii II se exclud cuvintele “ȘI LA GAZUL LICHEFIAT”.
4. La pct. 5
după cuvîntul “principale ” se exclud cuvintele “și a gazului lichefiat”.
lit. a) se exclude textul: “- pentru produsele petroliere principale;- Argus DAF Brest propane - butane
mix, în conformitate cu Argus International LPG - pentru gazul lichefiat; ”.
5. La pct. 6,
după cuvîntul “ principale ” se exclud cuvintele “și a gazului lichefiat”.
sintagma „14 zile calendaristice” se înlocuiește cu textul „3 luni”.
din descrierea noțiunii „PP”, se exclud cuvintele “, a gazului lichefiat”.
din descrierea noțiunii „CM(i) ”
textul “14 zile calendaristice pentru produsele petroliere principale”se înlocuiește cu textul „3
luni”;
se exclude textul “- în ultimele 28 de zile calendaristice pentru gazul lichefiat – Argus DAF Brest
propane- butane mix, în conformitate cu Argus International LPG, $/tonă;”;
din descrierea noțiunii „CV” textul “14 sau, după caz (pentru gazul lichefiat), 28 de zile
calendaristice” se înlocuiește cu textul „3 luni” ;
din descrierea noțiunii „ρ” se exclude textul „și a gazului lichefiat,” și textul “ și pentru gazul
lichefiat – 0,564 kg/litru„;
din descrierea noțiunii „MCSn” se exclud cuvintele „, a gazului lichefiat,”.
6. Se completează cu punctul 6¹ cu următorul cuprins:
„6¹. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este în drept să ajusteze prețul plafon pe
parcursul perioadei de 3 luni în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor Platts care duc la
diminuarea prețurilor plafon, iar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor Platts care duc la
majorarea prețurilor plafon, Agenția este în drept să ajusteze prețurile plafon la solicitarea
vînzătorilor cu amănuntul a produselor petroliere principale.”
7. La pct. 7,
după cuvintele „participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere”, se completează cu cuvântul
„principale”;
din descrierea noțiunii „CMICA”, se exclude în ambele cazuri textul „, a gazului lichefiat”
în descrierea noțiunii „P”, după cuvintele „produselor petroliere” se completează cu cuvântul
„principale”.
8. Punctele. 8-21, și secțiunile acestora se modifică și vor avea următorul cuprins:

„8. Valoarea maximală a marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere
principale pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei se calculează la nivelul
mediu sumar al profitului și cheltuielilor proprii ale participanților la piața produselor petroliere
principale, conform următoarei formule:

MCS b  CPb1  (1  k ) ,

(3)

unde:

MCSb - marja comercială specifică aferentă comercializării produselor petroliere principale pentru

primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei;

CPb-1 - cheltuielile proprii și profitul participanților la piața internă a produselor petroliere principale

medii pentru anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei, determinate în baza formulei:

CPb1  PM b1  (CM b1  AC b1  TVAb1 ) ,

(4)

unde:

PMb-1 - prețul mediu efectiv de comercializare cu amănuntul înregistrat în anul precedent primului an
de valabilitate a Metodologiei;

CMb-1 - valoarea medie a cotațiilor medii publicate Platts Cargoes FOB MED (Italy) pentru produsele
petroliere principale, în anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei;

ACb-1 – cota accizelor aplicată efectiv în anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei, în
conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova;

TVAb-1 – cota taxei pe valoarea adăugată aplicată efectiv în anul precedent primului an de valabilitate
a Metodologiei, în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova;
k – indicele de sporire a eficienței pentru reducerea costurilor de import și comercializare cu amănuntul
a produselor petroliere principale. Acest indice este stabilit în mărime de 0,15.
9.
Valoarea maximală a marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere
principale în următorii ani, începând cu al doilea an de aplicare a Metodologiei, se ajustează conform
formulei:

MCSn  MCSb   [0,7  (1  0,5IPCM n )  (0,3  CVn )] ,

(5)

unde:
„n”;

MCSn - marja comercială specifică aferentă comercializării produselor petroliere principale pentru anul
IPCMn – indicele prețurilor de consum în Republica Moldova pentru anul „n”;
ΔCVn – raportul dintre rata oficială medie de schimb a monedei naționale față de dolarul SUA în anul

„n” și rata oficială medie de schimb în anul precedent.

10.
La determinarea apriori (ex-ante) a marjei comerciale specifice pentru anul de referință se
aplică indicele prețului de consum în Republica Moldova și rata oficială medie de schimb a monedei naționale
în raport cu dolarul SUA prognozate de Ministerul Economiei, iar la actualizarea la finele anului de referință
(ex-post) a marjei comerciale specifice se utilizează indicele prețului de consum în Republica Moldova,
publicat de Biroul National de Statistică al Republicii Moldova, și rata oficială medie de schimb a monedei
naționale în raport cu dolarul SUA, publicată de Banca Națională a Moldovei.
11.
Valorile maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere
principale, calculate conform punctelor 7-10 din prezenta Metodologie, exprimate în monedă națională la 1
litru de produs petrolier, se stabilesc anual prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale
pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenția).

12.
Agenția este în drept să ajusteze pe parcursul anului marja comercială specifică în cazurile de
apariție a unor factori care nu pot fi controlați de către participanții la piața produselor petroliere principale
(modificarea legislației, generarea de penurii artificiale pe piața națională și internațională a produselor
petroliere etc.) și care duc la modificarea cu mai mult de 5 % a marjei comerciale specifice stabilite anterior.
13.
Prețurile de comercializare cu ridicata a gazului lichefiat de către importatori (PCri) se
calculează la 1 litru conform formulei:

PCri  (

CMPi   CIu  
R

)  (1 
),
1000
1000
100

(6)

unde:

CMPi –costul mediu ponderat de procurare a 1 tone de gaz lichefiat, care se determină pentru perioada
de stabilire a prețurilor în modul următor:

CMPi 

CSi  CPi
,
VSi  VPi

(7)

unde:
CSi – costul stocurilor gazului lichefiat la importator, la data de întâi a lunii în care se efectuează
modificarea prețurilor;
CPi – costul gazului lichefiat, procurat din import de la începutul lunii, în care se modifică prețurile,
până la data modificării prețului;
VSi – volumul gazului lichefiat aflat în stoc la importator la începutul lunii în care se modifică prețurile,
tone;
VPi - volumul de gaz lichefiat procurat din import de la începutul lunii în care se modifică prețurile
până la data modificării prețului, tone;
ρ - densitatea medie a gazului lichefiat, kg/litru;
CIu – cheltuielile unitare ale întreprinderii aferente activității de import și comercializare cu ridicata,
determinate ca medii anuale la 1 tonă de gaz lichefiat, conform formulei:

CIu 

CI
,
 VI

(8)

unde:
CI – cheltuielile aferente activității de import și comercializare cu ridicata a gazului lichefiat
prognozate pentru anul de gestiune (fără costul gazului lichefiat procurat). În cheltuielile nominalizate se
includ doar cheltuielile de distribuire, cheltuielile administrative, alte cheltuieli operaționale legate direct de
importul și comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat. În cazul unor cheltuieli, care nu pot fi atribuite direct
la activitatea respectivă, în special, cheltuielile administrative, acestea se repartizează proporțional raportului
dintre vânzările totale ale întreprinderii în anul de gestiune și vânzările aferente doar comercializării cu
ridicata a gazului lichefiat;
VI - volumul gazului lichefiat prognozat a fi comercializat cu ridicata de întreprindere în anul de
gestiune, tone;
R – rata de rentabilitate, ce nu poate depăși 3,5 % din cheltuielile activității operaționale ale
întreprinderii aferente doar activității de comercializare cu ridicata a gazului lichefiat.
14.
Prețurile de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat, pentru întreprinderile petroliere,
care practică activitatea de import și comercializare cu amănuntul (PCIa), se calculează la 1 litru, conform
următoarei formule:

PCIa  ( PCri  CIAu )  (1 

R
),
100

(9)

unde:

CIAu – cheltuielile unitare ale întreprinderii aferente activității de comercializare cu amănuntul,

determinate ca cheltuieli medii anuale la un litru de gaz lichefiat conform formulei:
CIAu 

CA
CT  CI  CD

,
VA
 VA

(10)

unde:
CA – cheltuielile întreprinderii prognozate pentru anul de gestiune aferente activității de comercializare
cu amănuntul a gazului lichefiat;
CT – cheltuielile totale ale întreprinderii prognozate pentru anul de gestiune (fără costul gazului
lichefiat, altor produse și mărfuri vândute);
CD – cheltuielile întreprinderii prognozate pentru anul de gestiune aferente altor activități practicate de
întreprindere, decît activitatea de import și comercializare a gazului lichefiat;
VA - volumul gazului lichefiat prognozat a fi comercializat de întreprindere cu amănuntul în anul de
gestiune, litri;



R – rata de rentabilitate, ce nu poate depăși 3,5 % din cheltuielile activității operaționale ale
întreprinderii aferente doar activității de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat.
15.
Prețurile de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat, pentru întreprinderile care
desfășoară activitatea de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat fără importul acestora (PCa), se
calculează la 1 litru, conform formulei:
PCa  (CMPa  CAu )  (1 

R
),
100

(11)

unde:

CMPa – costul mediu ponderat de procurare de la importatori a unui litru de gaz lichefiat, care se
determină conform formulei:

CMPa 

CSa  CPr
,
VSa  VPr

(12)

unde:
CSa - costul de procurare a gazului lichefiat aflat în stoc la data de întîi a lunii în care se modifică
prețurile (fără TVA și adaos comercial);
CPr – costul gazului lichefiat, procurat de la importatori în perioada de la data de întîi a lunii în care se
modifică prețurile, pînă la data modificării prețului de comercializare cu amănuntul.
VSa – volumul gazului lichefiat aflat în stoc la data de întîi a lunii în care se modifică prețurile, litri;
VPr - volumul gazului lichefiat procurat de la importatori de la data de întîi a lunii, în care se modifică
prețurile, pînă la data modificării prețului de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat, litri;
CAu – cheltuielile unitare ale întreprinderii aferente activității de comercializare cu amănuntul a
gazului lichefiat, determinate ca cheltuieli medii anuale la un litru de gaz lichefiat conform formulei:
CAu 

CA
CT  CDa

,
VA VA

(13)

unde:

CDa – cheltuielile întreprinderii prognozate pentru anul de gestiune aferente altor activități practicate
de întreprindere, decît activitatea de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat ;
R – rata de rentabilitate, ce nu poate depăși 3,5 % din cheltuielile activității operaționale ale
întreprinderii aferente doar activității de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat.
V.

ASPECTE PRIVIND FORMAREA PREȚURILOR LA PRODUSELE
PETROLIERE

16.
Întreprinderile care practică activitatea de import și comercializare cu ridicata și activitatea de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere sînt obligate să ducă evidența separat pe tipuri de

produse petroliere a cheltuielilor ce țin de fiecare din aceste activități. Întreprinderile petroliere, care în afara
activității legate de produsele petroliere practică și alte activități, trebuie să ducă separat evidența cheltuielilor
ce țin de activitatea de import și comercializarea produselor petroliere cu ridicata, activitatea de
comercializare a produselor petroliere cu amănuntul și alte activități. În costurile de import și comercializare a
produselor petroliere trebuie să fie incluse doar cele care nemijlocit țin de activitatea respectivă.
17.
Cheltuielile aferente activității de import și comercializare cu ridicata și cheltuielile de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se includ în prețul de
comercializare a produselor petroliere la un nivel suficient de a acoperi necesitățile reale, minim necesare ale
importatorilor și vînzătorilor de produse petroliere pentru a opera pe piața produselor petroliere, menținerea
în stare normală a mijloacelor fixe de producție și de asigurare a tehnicii securității și normelor ecologice.
18.
În prețurile la produsele petroliere principale și la gazul lichefiat nu se includ următoarele
cheltuieli:
- pentru efectuarea lucrărilor de construcție, reconstrucție, procurare, modernizare, montare și probare a
utilajului, valorificarea noilor obiective, secții și utilaje, supravegherea de autor a organizațiilor de proiectare
și alte investiții capitale;
- pentru înlăturarea defectelor în lucrările de proiectare, construcție și montaj, revizie (demontare),
înlăturarea defectelor utilajului și deteriorărilor de la producător, furnizori și organizații de transport;
- care nu se referă la activitatea de import și/sau comercializare a produselor petroliere;
- în scopuri de binefacere, sponsorizări, pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi și
organizații atît în formă de servicii, cît și ca sprijin material sau financiar, cheltuielile pentru asigurări
facultative;
- consumurile și cheltuielile neproductive, rebuturile, lipsurile, furturile, sancțiunile, amenzile,
penalitățile și despăgubirile;
- creanțele dubioase decontate.
19. Volumele de gaz lichefiat prognozat pentru anul de gestiune a fi comercializat cu ridicata și cu
amănuntul inclus în calcul prețului la gaze lichefiate se calculează în baza volumului importat, comercializat în
anul precedent, iar în cazul companiilor noi, în baza planului de afaceri. Volumul prognozat nu poate varia mai
mult de 10% din volumul efectiv înregistrat în anul precedent.
20. Cheltuielile întreprinderii prognozate pentru anul de gestiune (cheltuielile comerciale, administrative,
alte cheltuieli aferente activității licențiate), se calculează în baza cheltuielilor înregistrate în anul precedent, și
pot fi ajustate anual la coeficientul rezultat din aplicarea a 0,5IPCMn (indicele prețurilor de consum în
Republica Moldova pentru anul ”n” prognozat de Ministerul Economiei).
21.În cazul micșorării costului mediu ponderat de procurare a gazului lichefiat cu 500 lei/tona sau 0,30
lei/litru întreprinderile care practică activitatea de import și comercializare cu ridicata și/sau activitatea de
comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat sunt obligate să recalculeze prețurile de comercializare și să
prezinte Agenției calculul modificat al prețului pentru comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a
gazului lichefiat.”
9. Se completează cu punctele 22-30 și o nouă secțiune VI cu următorul cuprins:
„VI.
APLICAREA PREȚURILOR LA PRODUSELE PETROLIERE
22.
Agenția, la fiecare 3 luni, la aceeași dată începînd cu prima aplicare sau imediat în următoarea
zi lucrătoare în cazul în care data coincide cu o zi de odihnă, stabilește prețurile plafon de comercializare cu
amănuntul a produselor petroliere principale și le publică pe pagina web a Agenției până la ora 13.00.
23.
Prețurile plafon stabilite de Agenție se referă la categoria produsului petrolier pentru care
coeficientul de multiplicare este egal cu 1,00: pentru benzina auto Premium-95 cu cifra octanică de minimum
95 și pentru motorina (≤10ppm).
24.
Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se determină de
către fiecare agent economic în parte, reieșind din prețurile plafon stabilite de Agenție, se publică pe paginile
web ale acestora și/sau se afișează pe panourile informative la intrarea pe teritoriul stațiilor de alimentare,
intră în vigoare și se aplică în mod obligatoriu pentru toți consumatorii, începând cu ziua următoare a zilei
stabilirii de către Agenție a prețurilor plafon, ora 00.01 noaptea.

25.
La stabilirea prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale, în
dependență de categoria/calitatea produselor petroliere respective, în raport cu cotațiile Platts Cargoes FOB
MED (Italy), sau Platts Cargoes FOB NWE, se aplică coeficienții de multiplicare prevăzuți în următorul tabel.
Categoria produsului petrolier

Benzina auto Super-98 cu cifra octanica
minimum 98
Benzina auto Premium-95 cu cifra octanica
minimum 95
Benzina auto Regular-92 cu cifra octanica de
minimum 92
Motorina (≤10ppm)
Motorina (≤50ppm)

Coeficient de multiplicare

1,05 × Prem Unl 10 ppm
FOB Med / FOB NWE
1,00 × Prem Unl 10 ppm
FOB Med / FOB NWE
0,99 × Prem Unl 10 ppm
FOB Med/ FOB NWE
1,00 × 10 ppm ULSD FOB
Med / FOB NWE
0,97 × 10 ppm ULSD FOB
Med / FOB NWE

26.
Titularii de licență comercializează cu amănuntul produsele petroliere principale la prețuri ce
nu depășesc prețurile plafon aprobate și publicate pe pagina web a Agenției. Comercializarea cu amănuntul la
prețuri ce depășesc prețurile plafon stabilite este interzisă.
27.
Prețurile de comercializare cu ridicata și amănuntul a gazului lichefiat se calculează de către
fiecare agent economic în parte în strictă conformitate cu prevederile prezentei Metodologii. Calculul prețului
de comercializare cu ridicata a gazului lichefiat se efectuează conform anexei nr. 1 la Metodologie, se aprobă
de conducerea întreprinderii și se aduc la cunoștință publicului. Prețurile de comercializare cu amănuntul a
gazului lichefiat se calculează conform anexelor nr. 2, sau nr. 3 la Metodologie, se aprobă de conducerea
întreprinderii, se publică pe paginile web ale acestora și se afișează pe panourile informative la intrarea pe
teritoriul stațiilor de alimentare.
28.
Prețurile de comercializare a gazului lichefiat aprobate reprezintă prețuri plafon și pot fi
modificate doar odată cu procurarea altor partide de gaz lichefiat, la un preț care duce la schimbarea costului
mediu ponderat de procurare față de cel determinat la stabilirea prețului precedent, modificarea cursului de
schimb al monedei naționale (în caz cînd procurările se efectuează în valută străină) și alți factori obiectivi,
care pot influența nivelul prețului.
29.
Întru executarea controlului respectării de către întreprinderile petroliere a prezentei
Metodologii, 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 prezenta Agenției calculele
respective conform anexelor 1, 2 și 3 la Metodologie.
30.
Titularii de licență pentru importul și comercializarea produselor petroliere principale și a
gazului lichefiat, trimestrial prezintă Agenției rapoartele privind prețurile efective și cheltuielile medii aferente
activității desfășurate, conform formelor prestabilite.”

