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Mărimea marjei comerciale specifice pentru 

primul semestru 2023 de 2,91 lei/l, adică cu o 

suprataxă de 0,29 lei/l, nici pe departe nu se 

apropie de rata inflației de 33,9% menționată 

în nota informativă la proiectul de hotărâre 

respectiv. În cazul în care se ținea cont de 

această inflație, marja comercială ar urma să 

fie stabilită în mărime de 3,51 lei/l. 

Unele cheltuieli în acest sector au depășit cu 

mult rata inflației de 33,9%. În special, pe 

parcursul anului, serviciile de transport a 

produselor petroliere au crescut cu 0,25 lei/l 

(+49%), energia electrică - cu 0,16 lei/l 

(+51%). În consecință, doar datorită acestor 

două articole de cheltuieli, pentru vânzarea cu 

amănuntul a produselor petroliere, creșterea 

cheltuielilor pentru anul curent a constituit 

0,41 lei/l.  

În conformitate cu Metodologia de calcul și 

aplicare a prețurilor la produsele petroliere, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică nr. 446/2021, Mărimea 

marjei comerciale specifice se calculează și se 

aprobă semestrial de către Agenție, dar aceasta nu 

poate fi mai mare decât media marjelor comerciale 

specifice de comercializare ale operatorilor de pe 

piața produselor petroliere.  

Pentru fiecare semestru următor „n”, marjele 

comerciale specifice stabilite pentru semestrul de 

bază se ajustează conform formulei: 

 
Reieșind din prevederile metodologice, 

valoarea de bază care influențează ulterior întregul 

șir de valori, este egală cu 2,91. 



La elaborarea actualei formule a plafonului 

de preț au fost luate în considerare costurile 

suportate în perioada 2016-2019. Prin 

urmare, componenta de cost inițială a fost 

subestimată la calcularea marjei în formula 

menționată anterior; 

În perioada 2020-2022 au intrat în vigoare 

unele cerințe din industrie, a căror 

implementare a presupus și necesită 

suportarea unor tipuri de costuri 

suplimentare, care nu au fost inițial luate în 

considerare la elaborarea formulei 

(introducerea cerințelor de recuperare a 

vaporilor, noi tipuri de certificări și 

autorizații, cerințe de siguranță actualizate 

etc); 

În general, a fost ignorat factorul de 

modificare a cursului de schimb al leului 

moldovenesc, care a crescut, în mare măsură, 

în favoarea monedei locale, iar marja, în sine, 

în formula plafonului de preț, este fixată în 

lei, de mai bine de un an; 

Autoritățile au luat decizii care au afectat 

direct componenta de cost a formulei 

plafonului de preț, reducând deja marjele 

rețelelor de combustibil. De exemplu, dreptul 

primăriilor locale de a ridica în mod 

independent (incontrolabil) taxele locale (de 

care, bineînțeles, au profitat); creșterea 

salariului minim, etc. 

Propunerea formulată nu poate fi acceptată 

deoarece presupune aplicarea la valoarea de bază 

MC(b)  de 2,91, pe lângă indicatorul e(n) – 

„coeficientul de eficientizare a pieței produselor 

petroliere”, a unui indicator inexistent în 

reglementarea actuală, exprimat prin  IPCMn   

„indicele prețurilor de consum”. Prin urmare, 

propunerea formulată presupune nu doar 

eficientizarea valorii de bază dar și indexarea 

acesteia. În consecință, un astfel de exercițiu 

excedează limitele actuale ale reglementării 

aplicabile și ar putea fi examinat doar în cadrul unui 

proces de modificare a prevederilor Metodologiei 

de calcul și aplicare a prețurilor la produsele 

petroliere. 

 



Revizuirea proiectul hotărârii Consiliului de 

Administrație ”privind aprobarea marjei 

comerciale specifice la comercializarea cu 

amănuntul a produselor petroliere principale 

de tip standard pentru semestrul unu al anului 

2023” în sensul stabilirii mărimii marjei 

comerciale specifice pentru primul semestru 

al anului 2023 la un nivel de minim 3,51 lei/l, 

fără aplicarea coeficientului de eficiență de 

10%. Suntem conștienți de dificultatea 

situației actuale pe piața energiei și impactul 

aferent pentru consumatori, însă acest fapt va 

permite sectorului să continue activitatea fără 

întreruperi și să asigure aprovizionarea pieței 

cu produsele petroliere solicitate.  
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Se propune stabilirea marjei comerciale 

specifice în cuantum de 3,3 lei/l pentru 

semestrul I al anului 2023, ținând cont de 

realitatea economică și de situația creată pe 

piața regională a produselor petroliere, care 

are un impact negativ asupra pieței locale și 

se solicită ajustarea marjei comerciale 

specifice pentru asigurarea unei rentabilități 

necesare asigurării stabilității financiare 

societăților din acest domeniu luând în calcul 

următorii factori: 

- creșterea salariului mediu lunar cu 29,4%; 

- ajustarea tarifelor pentru serviciile de 

transport cu 29,5%; 

- majorarea tarifelor la energia electrică cu 

peste 201,2%; 

- creșterea prețului la gazele naturale cu 

194,8%. 

Propunerea formulată nu poate fi acceptată 

deoarece presupune aplicarea unor indicatori  

inexistenți în reglementarea actuală. Mai mult ca 

atât, indicatorii care se propun a fi luați în 

considerație comportă un caracter extrem de 

individualizat și pot varia esențial de la un 

participant al pieței la altul. Un astfel de exercițiu 

excedează limitele actuale ale reglementării 

aplicabile și ar putea fi examinat doar în cadrul unui 

proces de modificare a prevederilor Metodologiei 

de calcul și aplicare a prețurilor la produsele 

petroliere. 

 

 

 

 

 


