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Nr. 57 

28 Aprilie 2020 

 

 

Domnului Serghei Railean 

Ministru al Economiei și Infrastructurii  

 

Copie: Domnului Serghei Pușcuța, 

Viceprim-ministru, Ministerul Finanțelor 

  

 

Stimate Domnule Ministru, 

Prin prezenta, Asociația Investitorilor Străini din Moldova (FIA) Vă salută și Vă 

exprimă înaltele sale considerațiuni și intervine respectuos către DVS cu solicitarea 

revizuirii cadrului normativ referitor la aplicarea normelor de consum de combustibil 

pentru transportul auto. 

Prin Ordinul nr. 34 din 06.02.2019, Ministerul Economiei și Infrastructurii a 

modificat Normele de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto, 

completând în acest sens Ordinul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor 

nr. 172 din 9 decembrie 2005 cu circa 800 poziții noi de modele și modificaţii ale 

automobilelor de marcă Dacia, Renault, Nissan, Suzuki, Skoda sau Ford, care sunt cel 

mai des utilizate de societățile din Republica Moldova. 

Spre regret, aceste poziții noi de norme de consum nu corespund realităților de 

consum din Republica Moldova, din următoarele considerente: 

- sunt identice cu datele deținute și obținute în mod independent de către 

producători, necertificate și neverificate de careva autorități (inclusiv de cele din 

Republica Moldova); 

- sunt obținute de producători, de regulă, în condiții ideale (cu combustibili de 

cea mai bună calitate, pe drumuri moderne, cu automobile noi etc.); 

- principalul scop al normelor de consum declarate de producători/distribuitori 

este cel comercial, cu presupusa intenție de a le reduce la maxim. 

Faptul necorespunderii normelor de consum stabilite cu realitatea Republicii 

Moldova este probată și prin utilizarea dispozitivelor și echipamentelor de control pe care 

le-au instalat unii agenți economici în vederea monitorizării consumului efectiv de 

combustibil. 

Urmare a modificărilor aprobate de Ministerul Economiei și Infrastructurii în anul 

2018, societățile din Moldova nu se încadrează în normele de consum și, respectiv, sunt 

nevoite să suporte costuri fiscale suplimentare prin imposibilitatea deducerii în scopuri 

fiscale a cheltuielilor pentru combustibilul real consumat.  
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Pentru entitățile care nu practică activități de transport de mărfuri sau persoane, 

consumul de combustibil nu reprezintă o cheltuială semnificativă, iar reglementarea 

exagerată a normelor sporește povara administrativă a societăților, cauzată de necesitatea 

evidenței consumului de combustibil în scopuri fiscale.  

Actuala propunere de revizuire a normelor de consum este inclusă și în Cartea 

Albă, Ediția 2019, care are menirea de a îmbunătăți cadrul legislativ existent și de a 

atrage noi investiții în economia Republicii Moldova.  

În atare condiții, considerăm oportună și solicităm respectuos examinarea 

posibilității de neaplicare a Normelor de consum de combustibil pentru entitățile care nu 

au genul principal de activitate transportul de mărfuri sau persoane (ponderea venitului 

din prestarea serviciilor de transport este mai mică de 50% din venitul din vânzări) sau 

aplicarea acestor Norme de consum, doar cu scop de recomandare. 

În speranța că Veți da curs demersului, Vă mulțumim anticipat și suntem la 

dispoziția DVS pentru orice informații suplimentare! 

 

Cu o deosebită considerație, 

Ana Groza 

Director executiv  
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Cu referire la demersul Asociației Investitorilor Străini din Moldova nr. 57 din 

28.04.2020 cu privire la revizuirea cadrului normativ referitor la aplicarea normelor 

de consum de combustibil pentru transportul auto. (nr. de înregistrare la minister 

5254 din 29.04.2020), Ministerul Economiei și Infrastructurii că informează că prin 

ordinul ministerului nr. 81 din 27.07.2020 au fost operate modificări ți completări în 

Ordinul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 9 

decembrie 2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi 

lubrifianți în transportul auto (copia se anexează). 

Astfel, în conformitate cu modificările aprobate, în cazul unităților de transport, 

care dispun de calculatoarele de bord sau dispozitivele specializate de evidență a 

consumului de combustibil, evidența va putea fi efectuată prin intermediul acestora. 

Totodată, au fost revizuiți unii coeficienți de rectificare, iar tabelul ,,Autoturisme de 

mărci străine” a fost modificat și stabilite noi norme de bază, care iau în calcul 

condițiile de exploatare din Republica Moldova.  

  

Cu respect, 

 

 

Secretar de Stat                           Iulian POSTICĂ 
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