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Către: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

 

Copie: Doamnei Natalia GAVRILIȚA 

 Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

Domnului Dumitru ALAIBA 

Președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe 

 

 

Stimate Doamne/ Stimați Domni, 

 

  Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută cordial și își exprimă înalta sa 

considerațiune.  

Ținem să Vă mulțumim pentru răspunsul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

(ANRE) nr. 07-02/3147 din 23.09.2022,  la scrisoarea FIA Moldova nr.79 din 20.09.2022. Spre regret, ținem 

să concluzionăm că nu am primit un răspuns detaliat și argumentat cu privire la marja comercială specifică 

pentru vânzările cu amănuntul de produse petroliere principale de tip standard (MC). 

 

Una dintre principalele funcții declarate ale ANRE este implementarea politicii de reglementare 

a statului în sectoarele energetice într-un mod accesibil și transparent. 

 

În scrisoarea Dvs. notați: "Valoarea marjei comerciale specifice la vânzările cu amănuntul de 

produse petroliere principale de tip standard, pentru primul semestru, semestrul de bază al aplicării 

Metodologiei (MC) a fost calculată de către Agenție la nivelul mediu sumar, trimestrial, al profitului și 

cheltuielilor ale tuturor participanților la piața cu amănuntul a produselor petroliere principale, pentru 5 

ani precedenți primului an de valabilitate a Metodologiei, rezultat la care se aplică coeficientul de 

eficientizare ”e” care reprezintă un instrument utilizat de către ANRE în scopul eficientizării pieței 

produselor petroliere." 

 

1. Vă solicităm respectuos să ne comunicați informații detaliate privind calculul marjelor comerciale 

specifice pentru vânzările cu amănuntul de produse petroliere principale de tip standard, în 

conformitate cu termenii declarați de disponibilitate și transparență. 

 

Operatorii de pe piață încă nu cunosc cum a fost calculată marja comercială și la ce se aplică 

factorul de eficiență. După cum cunoașteți, cele mai multe elemente de cost nu depind de operatorii de 

piață (utilități, taxe, impozite și alte costuri care depind de terți) și ar fi rațional să înțelegem și să ne 

pregătim pentru acest lucru - pentru care tipuri de costuri ANRE aplică factorul de eficiență de 10%. 

 

2. Solicităm respectuos ANRE să ne informeze asupra căror elemente de cost se aplică factorul de 

eficiență și pentru cât timp va fi aplicat? 



 

 

Pe final, dorim să profităm de ocazie și să reiterăm faptul că societățile din acest sector se află 

într-o criză profundă, fiind în cea mai gravă situație din ultimii 10 ani, suferind pierderi uriașe. În cazul în 

care, această situație pare una normală pentru ANRE, primind rapoarte regulate și fiind la curent cu 

situația creată, vom aprecia respectuos ca această poziție să fie confirmată public. 

 

În speranța că veți lua în considerare cele expuse mai sus și vom obține răspunsuri la întrebările 

abordate, Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția Dumneavoastră pentru a argumenta poziția 

expusă mai sus. 

 

 

 

           Cu profund respect,  

           Director executiv 

           Ana Groza            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Asociația Investitorilor Străini reunește 23 companii – cei mai mari investitori din Republica 

Moldova, investițiile cărora provin din 14 țări, cu peste 20.000 de angajați. Volumul total al investițiilor 

companiilor-membre FIA depășește 2 miliarde 200 milioane euro, ceea ce constituie aproximativ 18% din 

PIB. 


