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Stimate Domn, Stimată Doamnă, 
 

Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și exprimă înaltele sale considerațiuni.  

Experții FIA Moldova – reprezentanții industriei petroliere -  au analizat 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” și 
vin să își exprime îngrijorarea privind abordarea Agenției în calcularea marjei comerciale, având în 
vedere că aceasta nici pe departe nu corespunde situației reale și a provocărilor confruntate de 
operatorii industriei petroliere.  

 
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. 

 
În același timp, dorim să atragem atenția că 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 aceeași ordine de idei, solicităm să se în calcul și alți factori suplimentari la calcularea  

coeficientului de eficiență de 10%: 
 

 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. 

 
În contextul celor iterate mai sus, Vă rugăm respectuos să revizuiți 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. 

 
În speranța unui răspuns favorabil, Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția DVS pentru 

orice clarificări. 
 
 
 

               Cu profund respect,  

               Director executiv 

               Ana Groza            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: Asociația Investitorilor Străini reunește 24 de companii - cei mai mari investitori din Republica 
Moldova, ale căror investiții provin din 14 țări, cu peste 20.000 de angajați. Investiția totală a 
companiilor membre FIA depășește 2 miliarde 200 de milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 
18,2% din PIB. 


