
Notă informativă 

 la proiectul Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere  

 

1.  Denumirea autorului responsabil de elaborarea proiectului 

   Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

Temeiul juridic pentru elaborarea și aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la 

produsele petroliere este prevăzut în Art. I din Legea nr.54/2021 (Monitorul Oficial Nr. 117-121 art. 

129) pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001, care prevede că 

„Prețurile de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se stabilesc de 

către agenții economici în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele 

petroliere, elaborată și aprobată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în 

conformitate cu legislația în vigoare și ținând cont de Normele generale de calcul și aplicare a 

prețurilor la produsele petroliere principale, stipulate în anexa nr. 2 la lege.” 

Totodată potrivit Art.II din Legea nr.54/2021 (Monitorul Oficial Nr. 117-121 art. 129) pentru 

modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001, Agenţia, în termen de 1 lună de 

la data publicării respectivei legi, urmează să elaboreze și să aprobe Metodologia de calcul și 

aplicare a prețurilor la produsele petroliere.  

Finalitățile urmărite prin elaborarea proiectului Metodologiei: 

 stabilirea modului de calculare a prețurilor maxime de comercializare cu amănuntul a 

produselor petroliere; 

 stabilirea metodei determinării prețurilor maxime de comercializare cu ridicata a 

produselor petroliere; 

 stabilirea modalității de aplicare de către titularii de licențe a prețurilor de comercializare  

cu amănuntul și cu ridicata a produselor petroliere. 

3. Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere reglementează modul 

de formare a prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat în strictă 

conformitate cu normele stabilite în Legea nr.54/2021 (Monitorul Oficial Nr. 117-121 art. 129) pentru 

modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001Conform proiectului Metodologiei, 

mecanismul aplicat la calcularea prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a 

gazului lichefiat prevede că acestea trebuie să corespundă următoarelor principii: 

a) să contribuie la aprovizionarea fiabilă și eficientă a consumatorilor cu produse petroliere; 

b) să acopere costul produselor petroliere, precum și cheltuielile necesare activității de 

comercializare cu amănuntul a acestora; 

c) să asigure protecția intereselor legitime ale consumatorilor de produse petroliere. 

     Proiectul Metodologiei  reglementează: 

- modul de calculare a prețurilor maxime de comercializare  produselor petroliere  

- modalitatea de calculare de către Agenție a marjelor la comercializarea produselor 

petroliere;  

- modul în care agenții economici urmează să-și stabilească prețurile de comercializare a 

produselor petroliere; 

- modul în care agenții economici care practică activitatea de import și comercializare cu 



ridicata și activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere urmează să ducă 

evidența cheltuielilor ce țin de fiecare din aceste activități; 

            În baza proiectului, Metodologiei  pot fi calculate următoarele valori: 

1) prețurile maximale de comercializare cu ridicata și cu amănuntul la benzine, motorină și 

gazul lichefiat; 

2) marjele la comercializarea cu ridicata și cu amănuntul la benzine, motorină și gazul 

lichefiat; 

De asemenea, proiectul prevede obligativitatea asigurării evidenței de către agenții economici 

a tuturor partidelor de produse petroliere importate, iar în cazul procurărilor locale, evidența 

partidelor procurate de la importatori. Prețul fiecărei partide comercializate se stabilește la un nivel 

ce nu poate depăși prețul maximal al acesteia. Pe măsura comercializării complete a fiecărei partide 

de produse petroliere, prețul pentru fiecare partidă nouă se stabilește reieșind din prețul maximal de 

intrare a acesteia, în ordine cronologică. 

Pentru stațiile de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, în cazul 

comercializării complete a partidei precedente în intervalul cuprins între orele 00:01-23:59,  prețul 

de comercializare precedent nu poate fi modificat și rămâne valabil până la întocmirea raportului 

zilnic de închidere, emis de aparatele de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la 

distribuitor, urmând ca prețul nou să fie pus în aplicare începând cu ziua următoare, ora 00:01.  

Pentru a exclude riscul de neaplicare a Metodologiei, în fiecare zi lucrătoare, până la ora 

12:00, Agenția, publică pe pagina sa web indicatorii rezultați din formula (PL* CV), pentru fiecare 

produs petrolier în parte. Acești indicatori se utilizează la calcularea nivelului maximal al prețului 

pentru fiecare partidă importată în ziua următoare, începând cu ora 00.01. 

Proiectul Metodologiei prevede că valoarea marjelor, pentru primul semestru, semestrul de 

bază de aplicare a Metodologiei ( bMC
 ) se calculează la nivelul mediu sumar, trimestrial, al 

profitului și cheltuielilor proprii ale tuturor participanților la piața cu ridicata sau cu amănuntul a 

produselor petroliere principale, a gazului lichefiat, pentru 5 ani precedenți primului an de 

valabilitate a Metodologiei .  

Conform proiectului, în calculul marjelor pentru primul semestru, semestrul de bază, nu se 

includ valorile care nu se încadrează în modelul general al unui set de date, determinate prin 

utilizarea regulii intervalului intercuartil. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Intervenția în cauză nu va afecta negativ activitatea titularilor de licențe pentru importul și 

comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a produselor petroliere principale/gazului lichefiat, întrucât 

aceștia vor avea posibilitatea să-şi acopere costurile suportate la desfășurarea activităților autorizate şi de a 

obține o rată rezonabilă de profit. De asemenea, întrucât şi până în prezent preţurile pentru produsele 

petroliere au fost calculate potrivit unor Metodologii prestabilite, iar titularii de licențe prezentau autorității 

de reglementare rapoarte privind activitatea desfășurată, mărimea marjelor care urmează a fi stabilite de către 

Agenție nu vor depăși media marjelor de comercializare ale operatorilor de pe piața produselor petroliere, 

astfel fiind apărate și interesele consumatorilor acestor produse. La estimarea indicelui (e) care urmează a 

fi aplicat la caluclarea marjelor pentru semestrul II al anului 2021, sa ținut cont de principiul 

eficienței maxime la cheltuieli minime, reducerile comerciale aplicate, precum și tendințele de pe 

piețele internaționale relevante. 

 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 



Odată cu intrarea în vigoare a proiectului, Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 

50 din 11 martie 2019 (Monitorul Oficial nr.94-99 art. 510 din 15.03.2019), înregistrată la 

Ministerul Justiţiei la 13 martie 2019, cu numărul 1427, privind aprobarea Metodologiei formării și 

aplicării prețurilor la produsele petroliere, va fi abrogată. 

Proiectul Metodologiei va intra în vigoare la data publicării, având în vedere termenul 

restrâns, de 1 lună, stabilit de lege pentru elaborarea și aprobarea acestuia. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Începând cu date de 12 mai, de către ANRE a fost inițiată procedura de elaborare a proiectului 

unei noi Metodologii de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. În cadrul acestui 

proces ANRE a organizat la data de 20.05.2021, 26.05.2021 și 02.06.2021 ședințe, inclusiv publice, 

în cadrul cărora a supus consultărilor noua Metodologie, astfel încât toate părțile interesate au avut 

posibilitatea de a înainta propuneri constructive referitor la noul act de reglementare. 

Proiectul Metodologiei, Nota informativă și Analiza impactului la proiectul Metodologiei au 

fost publicate la data de 25.05.2021 pe pagina web oficială, www.anre.md, la rubrica Transparența 

decizională /Proiecte supuse consultării publice, în conformitate cu Legea privind transparenţa în 

procesul decizional nr. 238/2008 şi Legea privind actele normative nr. 100/2017 astfel, încât orice 

persoană interesată să aibă posibilitatea de a accesa documentele respective şi de a prezenta 

propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv prin poşta electronică, la adresa electronica indicată 

pe pagina ANRE.  

Toate obiecţiile şi propunerile la proiect care au parvenit până la data de 08.06.2021, au fost 

incluse în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor şi au fost examinate de către Agenţie. 

7. Constatările expertizei anticorupţie – Proiectul a fost prezentat pentru expertizare la 

25.05.2021. Totodată, în conformitate cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a 

proiectelor de acte normative departamentale (Anexa nr.2 la Hotărârea Colegiului Centrului 

Național Anticorupție nr.6 din 20.10.2017), încă de la etapa elaborării proiectului, autorii au analizat 

toate prevederile propuse spre aprobare și au evitat în cuprinsul acestuia normele care pot genera, la 

aplicare, apariția riscurilor de corupție. 

 

8. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost prezentat pentru expertizare la 25.05.2021 
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