
    Proiect 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Hotărîrea nr. ________ 

din ______________2016 
Chişinău 

 
Cu privire la preţurile de comercializare 

a produselor social importante ---------------------------------------------------------------- 
 

     În scopul executării prevederilor art. 4 şi  20 al Legii nr. 231 din 23 
septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2010, nr. 206 – 209, art. 681) cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru protecţia socială a consumatorilor şi 
satisfacerea intereselor economice ale acestora,  Guvernul 
HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă  Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare 
a produselor social importante, conform anexei nr.1. 

 
2. Controlul asupra respectării prevederilor prezentei hotărîri revine 

Inspecţiei Financiare şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat din 
subordinea Ministerului Finanţelor. 

 
3. Prezenta Hotărîre întră în vigoare la momentul publicării acesteia 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu se răsfrînge asupra 
preţurilor la produsele livrate de la producătorul autohton/importator  pe 
teritoriul ţării şi/sau achitate pînă la întrarea ei în vigoare. 

 
4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2. 

 
        

Prim – ministru                                               PAVEL FILIP                     
Contrasemneazг: 

 
Viceprim-ministru, 



ministrul economiei                                          Octavian CALMОC                  
 
 
 

Ministrul finanțelor                                          Octavian ARMAȘU                  
 
 
 

                                                                                         Anexa nr. 1 
la Hotărîrea  Guvernului nr. 

                                                                         din                                
2016 

 
 

Regulamentul de formare a preţurilor 
de comercializare a produselor  social  importante 

 1. Produsele se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la 
preţuri libere de vînzare, cu excepţia produselor social importante, 
prevăzute în anexa la prezentul  Regulament  faţă de care se aplică 
măsurile reglementării de stat a preţurilor.  

 
        2. Prezentul Regulament  se răsfrînge asupra tuturor subiecţilor 
lanţului de distribuţie a produselor social importante, în cazul în care nu 
sînt prevăzute reglementări speciale. 
 

3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele 
noţiuni:  

adaos comercial – component al preţului cu ridicata sau cu 
amănuntul, care reprezintă diferenţa dintre preţul de comercializare şi 
preţul de achiziţie/livrare a mărfurilor, indicat în documentele primare; 

preţ de achiziţie –preţul producătorului /distribuitorului de peste 
hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în 
documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate 
(cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care se va trece în cont), a 
cheltuielilor de transport (după caz, în fincţie de condiţiile de livrare), 
recalculat în monedă naţională (lei), conform cursului oficial al leului 
moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării 
operaţiunii de vămuire; 



preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma 
rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare;  
       procesare – activitate suplimentară desfăşurată de unitatea 
comercială în scopul pregătirii produselor pentru vînzare prin ambalarea 
/ reambalarea acestora, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale 
produselor (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, 
marcare etc.); 
      rabat comercial (discount) – reducere din preţul furnizorului de 
produse (producător, importator, comerciant), convenită între părţi;  
    unitate comercială (distribuitor) – subiect al lanţului de circulaţie a 
produselor de la producător pînă la consumatorul final. 
 

4. Pentru produsele social importante se stabileşte următorul mod de 
formare a preţurilor de comercializare pe piaţa internă: 

a) produsele social importante se comercializează la preţuri de 
achiziţie / preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu 
depăşeşte 20 %, cu excepţia pîinii şi a colacilor pînă la 600 grame, 
pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăşi 10 %; 

b) produsele social importante, atît din import, cît şi autohtone, care 
au fost supuse procesării în unităţile comerciale, se comercializează cu 
aplicarea adaosului comercial ce nu va depăşi 40 % cumulativ de la 
preţul de achiziţie / preţul de livrare. 

 
        5. Comerciantul cu ridicata nu se consideră producător în situaţia în 
cazul în care efectuează operaţiuni tehnologice de procesare fără a 
modifica caracteristicile produselor. Acesta poartă răspundere în calitate 
de producător conform Legii nr. 105–XV din 13 martie 2003 cu privire 
la protecţia consumatorilor în cazul depistării pe piaţă a produselor 
defectuoase din import, livrate pe piaţa internă de către comerciantul 
respectiv, în special dacă acesta aplică pe ambalaj logotipul său. 
 6. În toate cazurile de comercializare a produselor cu aplicarea 
adaosului comercial limitat, indiferent de numărul de unităţi comerciale, 
mărimea adaosului comercial cumulativ nu trebuie să depăşească 
nivelul- limită stabilit de la preţul de achiziţie / preţul de livrare. 

 
7. La comercializarea produselor social importante persoanele 

juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să 
indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) 



preţul de achiziţie/ preţul de livrare şi mărimea adaosului comercial 
cumulativ. 

  
        8. În cazul încălcării modului de formare şi aplicare a preţurilor 
pentru produsele social importante, persoanele juridice şi fizice poartă 
răspundere contravenţională, civilă sau penală conform legislaţiei în 
vigoare.  
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Anexă 
                                                                           la Regulamentul de 

formare a  
                                                                        preţurilor de comercializare  

                                                                                  a produselor social 
importante 

                                                                                
                                

Lista produselor  social importante                                    
1. Pîine1  
2. Colaci de pînă la 600 grame 
3. Lapte de consum de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la  
2,5 % inclusiv (cu excepţia laptelui ultrapasteurizat - UHT)2 



4. Chefir, cu un conţinut de grăsimi de pînă la 1,0 % inclusiv  
5. Brînză de vaci proaspătă cu un conţinut de grăsimi de pînă la 5 
% inclusiv, fără adaosuri 
6. Smîntînă din lapte de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la 
10 % inclusiv 
7. Unt din lapte de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la 
79,0% inclusiv 
8. Ulei de floarea-soarelui, cu excepţia uleiului dezodorizat3 
9. Zahăr, cu excepţia zahărului de specialitate4 
10. Făină de grîu, cu excepţia făinii din grîu durum5 
11.  Orez, cu excepţia orezului de specialitate6 
12.  Hrişcă 
13.  Crupe, inclusiv griş şi fulgi de ovăs 
14.  Preparate pentru sugari şi preparate pentru copii de vîrstă mică7 
 
 

               Note:  
              1  Doar pîinea nefeliată, la fabricarea căreia se utilizează făina de 
grîu, apa, sarea, drojdia alimentară şi acidifianţii pentru prevenirea bolii 
întinderii;  
              2  Laptele supus procesului de ultrapasteurizare – produsul este 
expus la o temperatură foarte înaltă pe o perioadă foarte scurtă de timp 
(135 grade C timp de 2-4 secunde); 
              3 Ulei de floarea-soarelui purificat de substanţele volatile gustative 
şi aromatice caracteristice;  
              4  Zahăr de specialitate (zahăr presat, zahăr brun, zahăr pudră, zahăr 
ambalat în stickuri şi sachet, zahăr acadea şi candel, zahăr în ambalaj tip 
Tetrapac, zahăr gelifiant, zahăr de tip bio/organic); 
              5  Produs obţinut prin măcinare, din grîu Triticum durum, la care 
tărîţele şi germenii se îndepărtează, iar endospermul se macină pînă la 
gradul de mărunţire corespunzător;  
              6 Orez de specialitate (orez Basmati, Jasmin,sălbatic, negru, 
roşu,mixt (multicolor), Carnaroli, Arborio). 
                7  Produse definite conform Hotărîî Guvernului nr. 338 din 11 mai 
2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de 
început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii 
mici”.  



 
 

                                                                                         Anexa nr. 2 
 la Hotărîrea Guvernului nr. 

                                                                                    din                            
2016 

 
 

Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă  
1. Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 24 mai 1994 „Privind 

liberalizarea continuă a preţurilor”  (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1994, nr.5, art.180). 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la 
măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor 
(tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, 
art.426). 

3. Hotărîrea Guvernului nr.293 din 26 martie 1997„Pentru 
modificarea şi abrogarea unor decizii ale Guvernului Republicii 
Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.21, 
art.266). 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 41 din 16 ianuarie 1998 „Cu privire la 
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 
547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 
nr.16-17, art.111). 

5. Hotărîrea Guvernului nr. 1196 din 9 decembrie 1998 „Privind 
modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 
august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.114-
115, art.1129). 

6. Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 10 noiembrie 2000 „Cu 
privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 335 
din 24 mai 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, 
nr.144-145, art.1254). 

7. Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 9 iulie 2002 „Cu privire la 
operarea unor modificări în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.1113). 

8. Hotărîrea Guvernului nr. 66 din 27 ianuarie 2003 „Cu privire la 
aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 



Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.75). 

9. Hotărîrea Guvernului nr. 1385 din 20 noiembrie 2003 „Cu 
privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.234, art.1422). 

10. Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 25 august 2004 „Privind 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.1130). 

11. Hotărîrea Guvernului nr. 1092 din 6 octombrie 2004 „Privind 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 
Guvernului nr. 335 din 24 mai 1994” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2004, nr.186-188, art.1281). 

12. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1360 din 8 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1558). 

13. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 280 
din 13 martie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.298). 

14. Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 23 mai 2008 „Cu privire la 
aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 
din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.92-93, art.619). 

15. Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 6 iunie 2008 „Cu privire la 
aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea 
Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.102, art.667). 

16. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 341 
din 3 mai 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce 
se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418). 

17. Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 22 iunie 2010 „Cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 



Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.108-109, art.609). 

18. Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 23 iulie 2010 „Cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.3 la 
Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.744). 

19. Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 18 februarie 2011 „Cu privire 
la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 
Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr.32-33, art.121). 

20. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 
din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea 
unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2012, nr.242-244, art.938). 

21. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 928 
din 12 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.1001). 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărîrii Guvernului 

cu privire la preţurile de comercializare  
a produselor social importante 

 
        Proiectul respectiv vine întru executarea prevederilor art. 4 şi art. 
20 al Legii nr. 231 din 23.09. 2010 cu privire la comerţul interior cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care se împuterniceşte 
Guvernul de a reglementa preţurile la produsele social importante (în 
continuare PSI) conform unei liste a acestora, precum şi se identifică 
instrumentele de reglementare – rentabilitatea la fabricare şi / sau 
adaosul comercial la vînzarea PSI. Concomitent, proiectul dat se înscrie 
în obiectivele Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-
2018 la capitolul protecției sociale a populației, precum și în normele 
constituționale, care prevăd că economia Republicii Moldova este o 
economie de orientare socială.   
          De menționat, că la moment sunt în vigoare două Hotărîri ale 
Guvernului, şi anume  nr. 335 din 24.05.1994 şi nr. 547 din 04.08.1995, 
care limitează rentabilitatea la fabricarea produselor de panificaţie şi a 



produselor lactate, precum şi plafonează mărimea adaosului comercial la 
vînzarea produselor social importante (anexa nr. 3 la Hotărîrea 
Guvernului nr. 547 din 04.081995). Întru revizuirea hotărîrilor 
menționate și a examinării procesului de aplicare a acestora în practică, 
precum și înaintarea propunerilor de actualizare a mecanismului de 
formare a prețurilor la PSI, prin ordinul Ministerului Economiei nr. 164 
din 06.11.2015 a fost creat un grup de lucru interdepartamental. Ca 
rezultat al generalizării propunerilor înaintate din partea membrilor 
grupului vizat, inclusiv organele de control, s-a constatat existența 
opiniilor diferite cu referință la menținerea și/sau anularea 
instrumentelor de reglementare a prețurilor la PSI. Astfel, unele instituții 
optează pentru plafonarea adaosului comercial la vînzarea produselor 
social importante, fiind cea mai eficientă pîrghie de moment pentru 
stabilitatea  prețurilor, alții propun anularea instrumentelor de 
reglementare a prețurilor cu acordarea ajutorului social păturilor 
defavorizate ale populației. 
            În această ordine de idei, menționăm, că urmare analizei 
indicatorilor socio-economici de dezvoltare a țării, s-a convenit ca 
conceptul de tranziție  de la instrumentele de reglementare a prețurilor 
pentru PSI la consolidarea mecanismelor de acordare a ajutorului social 
să includă două etape de aplicare: excluderea normativului de 
rentabilitate la fabricarea PSI cu menținerea plafonării adaosului 
comercial la vînzarea acestora (proiectul respectiv) și ulterior – 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.   
           
           Referitor la proiectul propriu-zis.            Anexa nr. 1 la proiectul dat prevede Regulamentul de formare a 
preţurilor la vînzarea PSI. Adaosul comercial îşi menţine plafonul de 10 
% (pîine şi colaci) şi 20 %, cu excepţia comercializării produselor 
supuse procesului de prelucrare (sortare, calibrare, ambalare, etc.), 
pentru care adaosul comercial, atît pentru produsele din import, cît şi 
pentru cele autohtone nu depăşeşte 40 % cumulativ pe tot lanţul valoric 
de distribuţie a produselor. În ceea ce priveşte rentabilitatea, urmare 
discuţiei şi consultării suplimentare cu specialiştii în materie de 
contabilitate, reieşind din dificultăţile aplicării normei de reglementare a 
rentabilităţii în practică şi luînd în consideraţie adresările producătorilor 



autohtoni, precum şi a mediului de afaceri prin intermediul Camerei de 
Comerţ Americane, s-a convenit asupra excluderii normei respective din 
proiect.    
            Concomitent, proiectul precizează statutul de producător pentru 
comerciantul cu ridicata sub înţelesul Hotărîrii date, şi anume a modului 
de formare a preţurilor la PSI. În legătură cu faptul, că în rezultatul 
prelucrării produselor (ex. crupele), nu se modifică caracteristicile 
iniţiale ale produselor, angrosiştii nu pot fi consideraţi producători. 
Aceştia se manifestă în rolul de producător doar în cazul depistării pe 
piaţă a produselor nesigure prin prisma prevederilor Legii nr. 105 din 
13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. 
             În partea ce ține de lista PSI, la solicitarea instituţiilor statului 
abilitate cu drept de control, aceasta a fost îngustată din motivul 
imposibilităţii verificării în practică a corectitudinii aplicării adaosului 
comercial la vînzarea unor produse. Astfel, a fost exclusă din lista 
respectivă carnea şi produsele din carne. Concomitent, la propunerea 
Ministerului Sănătăţii au fost excluse din listă conservele pentru copii 
fiind considerate alimente  nesănătoase. Totodată, au fost excluse 
produsele nealimentare, aşa ca caietele şi cimentul din considerentele că 
conjunctura pieţei interne denotă stabilitatea preţurilor la produsele 
menţionate şi existenţa unei concurenţe sănătoase pe segmentul dat 
(prezenţa pe piaţă a mai multor operatori).  Suplimentar, lista respectivă 
a fost perfectată în vederea identificării caracteristicilor de consum a 
unor PSI, care se exceptează de la reglementarea vizată (zahărul de 
specialitate, laptele ultrapasteurizat, făina din grîu durum, orezul 
sălbatic). E de notat, că lista în cauză include doar produsele 
alimentare. 
              De menționat, că s-a considerat inoportun de a menține în 
proiectul respectiv anexa nr. 2 din actuala Hotărîre a Guvernului nr. 547 
din 04.08.1995 din considerentele, că politicile de reglementare a 
preţurilor pentru aşa produse ca medicamente, carburanţi  sau tarifele 
pentru prestarea serviciilor medicale, de transport public, etc. ţin de 
domeniul de reglementare al altor acte guvernamentale. 
 
             Faţă de cele menţionate mai sus a fost elaborat proiectul 
respectiv care se propune spre avizare instituţiilor de resort. 
 

Viceministru                                                                                   
Vitalie IURCU 



 
 


