
 

 
 
În atenția: Dlui Octavian Calmîc 
Ministrul Economiei 
 
 
Nr. 32 din 12 aprilie 2016 
 
Ref.: Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de comercializare a produselor social 
importante 
 
Stimate Dle Ministru, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”), 
Vă prezentăm comentariile noastre la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de 
comercializare a produselor social importante. 
 

Termenul de valabilitate a noii Hotărâri de Guvern 
Potrivit Notei Informative la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la prețurile de comercializare a 
produselor social importante (PSI), înțelegem ca Ministerul Economiei a adoptat conceptul de tranziție  
de la instrumentele de reglementare a prețurilor pentru PSI la consolidarea mecanismelor de acordare a 
ajutorului social în două etape de aplicare: 

a) excluderea normativului de rentabilitate la fabricarea PSI cu menținerea plafonării adaosului 
comercial la vânzarea acestora (proiectul curent de Hotărâre de Guvern) și ulterior 

b) anularea reglementării adaosului comercial cu stabilirea unui mecanism viabil de acordare a 
ajutorului social unor categorii de consumatori pentru procurarea produselor alimentare de 
cerere curentă.   

Acest concept de tranziție elaborat de către Ministerul Economiei corespunde cu prevederile art. 20, 
alin. (6) al Legii cu privire la comerțul interior nr. 231  din  23.09.2010, care stabilește ca reglementarea 
prețurilor de către Guvern se efectuează pe un termen de maximum un an și va fi precedată de o 
argumentare economică și statistică cu privire la necesitatea efectuării ei și de avizul Consiliului 
Concurenței. 
În această ordine de idei, recomandăm ca proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la prețurile de 
comercializare a PSI să conțină următoarele dispoziții finale: 
„5. Termenul de acțiune a prezentei Hotărâri de Guvern este de un an calendaristic.” 
 

Poziția tarifară a mărfurilor 
În dependenţă de poziţia tarifară a mărfii se încasează drepturile de import şi de export 
corespunzătoare unei anumite poziţiei tarifare. Conform Legii privind aprobarea Nomenclaturii 
combinate a mărfurilor, fiecare marfă are o anumită poziţie tarifară. Nomenclatura combinată a 
mărfurilor se aplică pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul reglementării tarifare şi netarifare a 
activităţii economice externe, îmbunătăţirii evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie statistică 
referitoare la circulaţia mărfurilor. 
Respectiv considerăm judicious indicarea în Anexa Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de 
comercializare a produselor social importante  a pozițiilor tarifare ale mărfurilor pentru excluderea 
interpretărilor duale a acesteia. 
 

 
 
 



 

Diferențele de curs valutar 
În anul 2015, importatorii și distribuitorii din Moldova au fost supuși unor riscuri valutare enorme, 
datorită devierilor semnificative de curs valutar, care au apărut între data importului de PSI și data 
achitării către furnizorul nerezident de PSI. 
Adaosul comercial limitat de 20% prevăzut de Hotărârea Guvernului nu permite acoperirea acestor 
fluctuații valutare și generează pierderi pentru importatori. Astfel, ar fi recomandabil ca Hotărârea 
Guvernului să permită recalcularea prețului de achiziție, în cazul fluctuațiilor semnificative valutare. 
Un exemplu similar se regăsește în Hotărârea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la 
medicamente (Monitorul Oficial nr.105-106 art.582 din 25 iunie 2010). 
Potrivit, pct. 6, alin. (10) din acest Regulament, prețul de producător la medicament aprobat în lei poate 
fi revizuit, la cererea solicitantului, în cazul în care se constată că cursul de schimb al valutei naționale în 
raport cu valuta țării producătoare, raportată la cursul USD/EUR, s-a modificat cu mai mult de 5% de la 
data emiterii ordinului ministrului sănătății de aprobare a prețului de producător și că această 
modificare a cursului valutar oficial se menține în decurs de cel puțin o lună de zile. 
Astfel, recomandăm ca în Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a PSI să fie introdus 
următorul punct: 
„9. Dacă cursul de schimb al valutei naționale în raport cu valuta în care a fost importat produsul social 
important s-a modificat cu mai mult de 5% de la data importului față de data achitării către 
producătorul /distribuitorul de peste hotare și această modificare a cursului valutar se menține în decurs 
de cel puțin o lună de zile, agenții economici importatori sunt în drept să corecteze prețul de achiziție a 
produselor social importante din stoc cu diferențele de curs valutar.” 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
adiționale. 
 
Cu respect, 
 

 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 
 


