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Către: Natalia GAVRILIȚA 
            Prim-ministrul Republicii Moldova 
 
            Sergiu GAIBU 
            Ministrul Economiei 
 
Copie: Alexei GHERȚESCU 
             Președintele Consiliului Concurenței 
 
             Ion LUPAN 
             Șeful Secretariatului 
             Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru 
 
Nr. 33 din 29 aprilie 2022 
 
Ref.: Opinia Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului 
hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de 
comercializare a produselor social importante 
 
Stimată doamnă Gavrilița, 
Stimate domnule Gaibu, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova” sau „Asociație”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră comentariile asociației asupra proiectului 
hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de 
comercializare a produselor social importante1, precum urmează. 
 
1. Notificarea Consiliului Concurenței 
 
Asociația sugerează notificarea Consiliului Concurenței în scopul analizei efectelor măsurii adoptate 
asupra concurenței. 
 
Respectiva propunere are la bază prevederile art. 3 alin. (4) și (5) din Legea concurenței care prevede că: 
 
(i) pentru sectoarele economice în care concurența este restrânsă sau nu există, precum şi în împrejurări 

excepționale (cum ar fi: situațiile de criză, dezechilibrul major dintre cerere şi ofertă), Guvernul este 
în drept să dispună şi/sau să aplice măsuri cu caracter temporar pentru a împiedica sau chiar pentru 
a bloca creșterea excesivă a prețurilor. Aceste măsuri sunt adoptate prin hotărâre de Guvern pe o 
perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru perioade de cel mult 3 luni, atât timp 
cât persistă împrejurările care au justificat hotărârea Guvernului;  

 
1 https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-pentru-modificarea-hotararii-
guvernului-nr-7742016-cu-privire-la-preturile-de-comercializare-a-produselor-social-importante/9111  
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(ii) intervenția Guvernului se face cu notificarea Consiliului Concurenței, în scopul analizei efectelor 
măsurii adoptate asupra concurenței. 

 
2. Fundamentarea economică a intervenției propuse 

 
Asociația reiterează deficiențele constatate și propunerile înaintate de către Grupul de lucru al Comisiei 
de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, care, printre altele, a atras atenția asupra 
necesității completării Analizei Impactului de Reglementare („AIR”) sub următoarele aspecte: 
 
(i) descrierea detaliată a circumstanțelor legate de creșterea accelerată a prețurilor, coșul minim de 

existență și cheltuielile nejustificate de la buget; 
(ii) descrierea cauzelor apariției problemei legate de creșterea prețurilor și factorilor obiectivi sau 

artificiali care generează problema; 
(iii) justificarea includerii unor produse în lista produselor social importante („PSI”) (e.g., pește congelat, 

zahăr, ș.a.); 
(iv) evaluarea impactului suplinirii listei PSI pe perioada stării de urgență prin intermediul dispoziției CSE 

nr. 2/2022, lista fiind identică cu cea propusă prin intermediul proiectului hotărârii Guvernului; 
(v) descrierea unor opțiuni alternative intervenției propuse; 
(vi) descrierea impactului cuantificat asupra activității de întreprinzător în cazul implementării noii liste 

a PSI; etc. 
 
În continuare, reiterăm că includerea oricărui produs în lista PSI, trebuie să fie suficient argumentată prin 
prisma cauzei pentru care un anume produs este considerat social-important (i.e. să reflecte coșul 
alimentar minim de existență). 
 
Respectiva propunere are la bază prevederile art. 20 alin. (6) din Legea comerțului interior, care prevede 
că „produsele și serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la prețuri libere de vânzare, 
cu excepția prețurilor/tarifelor reglementate de către stat. Prețul la comercializarea produselor/serviciilor 
social importante de primă necesitate, a căror listă reflectă coșul alimentar al minimului de existență, se 
aprobă de către Guvern și se reglementează prin limitarea rentabilității la producere și/sau a adaosului 
comercial la vânzarea  acestora”. 
 
3. Concretizarea subpozițiilor tarifare a produselor propuse spre includere în lista PSI 
 
Asociația consideră că pozițiile tarifare a produselor propuse spre includere în lista PSI conțin un număr 
exagerat de produse care nu reflectă coșul alimentar al minimului de existență. 
 
Atenționăm spre exemplu că poziția tarifară 0203 include 28 de subpoziții tarifare, poziția tarifară 0207 
include 127 de subpoziții tarifare, poziția tarifară 0303 include 119 de subpoziții tarifare, ș.a.m.d. 
 
Se consideră că o astfel de abordare este excesivă, lista produselor urmând a fi, după caz, concretizată, 
făcându-se referire la subpozițiile tarifare a produselor. 
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Cu titlu de exemplu:  
 
1. Carne de pasăre (0207) - excluderea cărnii de prepeliță, rață, gâscă, curcan; 
2. Pești congelați (0303) – categoria ar trebui să se limiteze doar la câteva poziții de bază. Actualmente, 

această include, spre exemplu, peștele roșu congelat, produs care nu reflect coșul alimentar al 
minimului de existență;  

3. Paste (nefierte, neumplute și nici altfel preparate) (1902) – excluderea pastelor cu ou, pastelor din 
grâu dur, pastelor bio/organice, pastelor integrale, pastelor fără gluten, pastelor High Protein, 
pastelor colorate (cu adaos de spanac, dovlecei și alte adaosuri). 

4. Zahăr din sfeclă (1701) – excluderea zahărului pudră, zahărului brun, zahărului 
baghete/porționat/cuburi. 

 
Propunem concretizarea eventuală a subpozițiilor tarifare în strânsă colaborarea cu agenții economici din 
fiecare domeniu vizat. 
 
4. Alte aspecte legate de oportunitatea intervenției propuse 
 
Menționăm că la momentul aprobării hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de 
comercializare a produselor social importante, autorii indicau în nota informativă la proiect că urmare a 
analizei indicatorilor social-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 vânzarea acestora 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 curentă2. 
 
De asemenea, în raportul Grupului Băncii Mondiale „Moldova Policy Notes 2021”, se specifică că nu este 
pe deplin clar cum Guvernul monitorizează sau verifică conformitatea costurilor. Mai mult, în ciuda 
faptului că există controlul marjelor comerciale la produsele social-importante, moldovenii încă plătesc 
mai mult pentru acestea decât consumatorii din țările comparate. Se pare evident că controlul marjelor 
acolo unde există asimetria informațională între regulator și jucătorii de pe piață, duce la majorarea 
costurilor de producere pentru depășirea restricțiilor legate de marjă și, în cele din urmă la prețuri mai 
mari.  
 
Același raport indică că prețurile medii ale unor produse social importante sunt cu 53 la sută mai mari în 
Moldova decât în alte țări de referință. 
 
În economia Moldovei, combinația dintre: 
(i) prezența extinsă a întreprinderilor de stat, care adesea dețin cote dominante de piață și operează într-
un mediu care nu este neutru din punct de vedere al concurenței; 
(ii) ajutorul de stat semnificativ acordat fără prea mult control; și  

 
2 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_28.pdf  
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(iii) controlul general al prețurilor, pot constitui bariere în calea concurenței şi productivității mai mari în 
economie3. 
 
Având în vedere cele menționate, considerăm că proiectul în redacția actuală prezintă mai multe 
deficiențe conceptuale, cât și de tehnică legislativă, necesitând a fi substanțial îmbunătățit cu luarea în 
considerare atât a intereselor publice, cât și a celor private. 
 
Ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor noastre în cadrul unei întrevederi. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

 
3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36830/Moldova-Policy-Notes-2021-Sectoral-
Recommendations.pdf?sequence=1&isAllowed=y [pagina 82] 
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