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Stimate Domn / Doamnă, 
 
Prin prezenta, membrii Asociației Investitorilor Străini Vă salută și își exprimă înaltele sale considerațiuni. 
Prin prezenta, dorim să atragem atenția Domniilor Voastre asupra subiectului marjei comerciale 

specifice, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere, al cărui cuantum este stabilit 
semestrial de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) și care poate fi revizuit în cazul în care 
apar factori care nu au putut fi prevăzuți la momentul ultimei aprobări.  

După cum cunoașteți, mărimea marjei comerciale specifice nu a fost niciodată revizuită de ANRE, iar 
marja comercială stabilită pentru semestrul al doilea din 2021, pentru care s-a aplicat în același timp factorul 
de eficiență maxim admisibil, este în vigoare până în prezent. 

Totodată, atragem atenția Domniilor Voastre că în cursul primelor 8 luni ale anului 2022, conform 
datelor publicate de către Biroul Național de Statistică, nivelul prețurilor de consum a înregistrat o 
semnificativă creștere - de circa 34,29 % - față de aceeași perioadă a anului trecut, fapt ce a generat o creștere 
a cheltuielilor operaționale și a determinat o scădere semnificativă a eficienței economice a societăților care 
activează pe piața de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere.  

Conform aceleiași surse, în anul 2022, creșterea cheltuielilor operaționale a fost cauzată de următorii 
factori: 

- Creșterea salariului mediu lunar cu 14.7%; 
- Tarifele pentru serviciile de transport au fost majorate cu 65.1%; 
- Tarifele la energia electrică au fost majorate cu peste 59.8%. 
Conform ultimelor prognoze ale Băncii Naționale a Moldovei, reieșind din realitatea economică și datele 

efective pentru 2/3 din anul curent, în anul 2022 inflația va atinge un nivel de 29.5%. 
În consecință, în această perioadă nu au fost asigurate condițiile necesare pentru dezvoltarea unei 

activități economice profitabile, ceea ce a avut un impact extrem de negativ asupra sustenabilității financiare 
al acestui important domeniu al economiei. 

Conflictul armat din regiune și criza profundă concomitentă din sectorul energetic au provocat o creștere 
bruscă a prețului bunurilor și serviciilor achiziționate. Aceste tendințe negative apar pe fondul unor 
transformări majore în operațiunile de transport și logistică din regiune, care au dus în cele din urmă la o 
creștere de peste 50% a prețului de transport al produselor petroliere, ceea ce a perturbat și agravat și mai 
mult situația industriei. 

De asemenea, situația financiară dificilă a sectorului nu a oferit în ultimii ani posibilitatea financiară 
necesară pentru a majora & ajusta salariile celor peste 8 000 de lucrători din sector. Acest lucru este însoțit de 
plecarea specialiștilor calificați și de o fluctuație înaltă a personalului. Din păcate, putem constata că sectorul 
nu mai are capacitatea de a face față acestor provocări. 

În acest context, se conchide că sectorul trece, în prezent, prin cea mai profundă criză, iar la o nouă 
provocare – aceasta va conduce la consecințe nefaste. 

În speranța unui răspuns favorabil, Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția Domniilor Voastre 
pentru orice alte detalii și informații suplimentare. 

 
Cu respect,  
 
Director executiv 
Ana Groza  
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