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 Domnului Ion CHICU, 

Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

Domnului Serghei PUȘCUȚA, 

Viceprim-ministru, 

Ministru al finanțelor  

al Republicii Moldova  

 

Domnului Serghei RAILEAN, 

Ministru al Economiei și Infrastructurii 
  

 

Stimate Domnule prim-ministru, 

Stimate Domnule viceprim-ministru, 

Stimate Domnule ministru, 

 

SCRISOARE DESCHISĂ  

la propunerile privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021 

 

Noi, operatorii de transport rutier venim cu următoarele propuneri și opinii: 

1. Efectuând calculele referitor la mărimea accizul calculat și transferat la bugetul 

statului în baza datelor statistice pentru ultimii trei ani putem concluziona 

următoarele. 

a) Consumul de motorină în anul 2017 pentru transportul terestru rutier de 

persoane și mărfuri a constituit 457 mii tone. Conform prevederilor Anexei 1 din 

Titlul IV la Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, pentru anul 2017 cota accizului 

pentru motorină constituie 1926 lei/tonă. Astfel, suma accizului acumulat la buget 

constituie cca 880 182 000 lei (457 000 x 1926=880 182 000 lei).  

Conform prevederilor art.2 alin. a) la Legea Fondului Rutier nr.720 din 

02.02.1996, sursele de constituire a Fondului Rutier pentru anul 2017 au fost fixate nu 

mai puțin de 80% din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția 

gazului lichefiat. Calculele demonstrează că în Fondul Rutier pentru 2017 urma să fie 

transferate cca 704 145 600 lei (880 182 000 lei x 80% = 704 145 600 lei). 

Prevederile art.2 alin. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2017, stabilește, 

că defalcările la Fondul Rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere, 

cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 49,84%. După efectuarea calculelor putem 

constata că doar cca 350 946 167 lei (704 145 600x49,84%=350 946 167 lei) au fost 

utilizați pentru întreținerea, reparația și reconstrucția drumurilor publice naționale și 

locale, iar ceilalți (cca 353 199 433 lei) au fost utilizați în alte scopuri bugetare. 

 

b) Pentru anul 2018, consumul de motorină pentru transportul terestru 

rutier de persoane și mărfuri constituie 467 mii tone. Conform prevederilor Anexei 1 

din Titlul IV la Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, pentru anul 2018 cota 

accizului pentru motorină constituie 2092 lei/tonă.  

Astfel, pentru 2018 suma calculată a accizului constituie cca 976 964 000 lei 

(467 000x2092=976 964 000 lei).  
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Conform prevederilor art.2 alin. a) la Legea Fondului Rutier nr.720 din 

02.02.1996, sursele de constituire a Fondului Rutier pentru anul 2018 au fost stabilite 

în mărime nu mai puțin de 80% din volumul total al accizelor la produsele petroliere, 

cu excepția gazului lichefiat. Conform calculelor în Fondul Rutier pentru 2018 urma 

să fie virate cca 781 571 200 lei (976 964 000 lei x 80% = 781 571 200 lei). 

Totodată, conform art.2 alin. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018, a 

fost stabilit, că defalcările la Fondul Rutier din volumul total al accizelor la produsele 

petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 35,14%. Astfel, din calculele 

efectuate putem constata că doar cca 274 644 119 lei (781 571 200 x 35,14%=274 644 

119 lei) au fost utilizați pentru întreținerea, reparația și reconstrucția drumurilor 

publice naționale și locale, ceilalți. Celelalte cca 506 927 081 lei au fost utilizați nu 

pentru Fondul Rutier, dar în alte scopuri. 

 
c) Pentru anul 2019, conform datelor Biroului Național de Statistică al 

Republicii Moldova, consumul de motorină pentru transportul terestru rutier de 

persoane și mărfuri constituie 485 mii tone. Conform prevederilor Anexei 1 din Titlul 

IV la Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, pentru anul 2019 cota accizului 

pentru motorină constituie 2280 lei/tonă, iar suma accizului calculat constituie cca 1 

105 800 000 lei (485.000x2280=1.105.800.000 lei). 

Conform prevederilor art.2 alin. a) la Legea Fondului Rutier nr.720 din 

02.02.1996, sursele de constituire a Fondului Rutier pentru anul 2019 urma să fie nu 

mai puțin de 80% din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția 

gazului lichefiat, și calculul arată, că urma să constituie cca 884 640 000 lei (1 105 

800 000 x 80% = 884.640.000 lei). 

Potrivit art.2 alin. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2019, defalcările la 

Fondul Rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția 

gazului lichefiat, nu vor depăși 67,01%. Astfel, din calculele efectuate putem constata 

că pentru 2019 doar cca 592 797 264 lei (884.640.000x67,01%=592.797.264 lei) au 

fost utilizați pentru, iar suma de cca 291 842 736 lei a fost utilizați în alte scopuri. 

 

Concluzionând cele menționate constatăm, că în ultimii trei ani din contul 

transportului rutier de persoane și mărfuri bugetul statului a utilizat în alte scopuri cca 

1 151 969 250 lei, care urma să fie îndreptate în Fondul Rutieri pentru întreținerea, 

reparația și reconstrucția drumurilor publice naționale și locale. 

 

Pentru a susține transportul rutier de persoane și mărfuri, care considerăm, că 

este o ramură foarte important pentru economia Republicii Moldova, propunem de 

prevăzut în politica fiscală și vamală pentru anul 2021 restituirea (începând cu anul 

2021) cca 50% din volumul total al accizelor de la produsele petroliere consumate de 

transportul rutier de persoane și mărfuri.  

 

Pentru anul 2021 propunem să fie prevăzut în politica fiscală și vamală 

restituirea a  400 mln. lei din accizele achitate de operatorii de transport, iar 

modalitatea de restituirea a accizelor urmează să fie stabilită de Guvernul Republicii 

Moldova. 
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2. Includerea taxelor rutiere în accize la produsele petroliere la prima vedere se 

pare că ar fi o propunere rezonabilă pentru discuții, dar nu este prezentat Analiza 

amplă și bine argumentată asupra impactului de reglementare, nu sunt descrise 

aspectele ce țin de sectorul transport rutier și cel mai important nu este expusă povara 

ce se va răsfrânge asupra transportului rutier comercial de persoane și mărfuri. În 

toată țările lumii (Bulgaria, Federația Rusă, Belorus, România, ș.a.) statul acord 

susținere ramurii transport rutier, iar în Republica Moldova se propun măsuri de a 

distruge această ramură, care în ultimii ani a efectuat export de servicii de transport de 

peste 400 mln. dolari USD și au adus valută în țară.  

 

Transportatorii rutieri din țara noastră achită: (a) accizele pentru produsele 

petroliere utilizate, care din an în an cresc cu aproximativ 9-10%, (b) anual taxele 

rutiere, care tot sunt foarte mare, (c) autorizațiile pentru transport, care sunt cele mai 

scumpe din regiune, (d) taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) în valoare de 20% din 

valoarea impozabilă a autovehiculului importat și (e) taxa vamală în mărime de 5% la 

importul autovehiculelor, cu excepția autovehiculelor specificate la poziţiile tarifare 

8702 şi 8704, cu termenul de exploatare de până la 7 ani inclusiv.  

Intenția Guvernului de a introduce, fără argumente, taxele rutiere în accize la 

produsele petroliere va spori drastic povara financiară pe umerii operatorilor de 

transport rutieri comerciali de mărfuri şi călători și evident va aduce la majorarea 

costurilor la transporturilor de marfă şi serviciile de transport călători. În rezultat 

preţurile la serviciu de transport mărfuri şi persoane vor fi inevitabilă majorate și noi 

vom deveni complet necompetitivi pe piața de servicii transport din regiune. 

 

Noi, transportatorii rutieri din Republica Moldova nu susținem această 

propunere și vom întreprinde toate măsurile posibile pentru a nu admite includerea 

taxei rutiere în accize la produsele petroliere și recomandăm Guvernului și 

Ministerului Finanțelor retragerea acestei propuneri din politica fiscală și vamală 

pentru anul 2021.  

 

3. Propunerile Ministerului Economiei și Infrastructurii și a Ministerului 

Finanțelor de a stabili: (a) T.V.A. la importul autovehiculelor (poziția tarifară 8704), 

s-au (b) accize la importul autovehicule (în EURO/cm3, conform normelor EURO) s-

au (c) acciz unic la importul autovehicule în EURO nu sunt susținute de operatorii de 

transport din Republica Moldova. Autovehiculele rutiere comerciale nu sunt 

autoturisme s-au limuzine și la import pentru ele nu se aplică acciza.   Aceste măsuri 

de a aplica acciza și mai tare o să stopeze modernizarea parcului de autovehicule 

comerciale, care în ultima perioadă sa micșorat considerabil importul lor.  

Noi, transportatorii rutieri categoric nu susținem introducerea accizei sau alte 

plăți la importul autovehiculelor pentru transportul comercial. Noi putem să susținem 

propunerea de a stabili taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) pentru autovehiculele 

(poziția tarifară 8704) după cum urmează: 

- în mărime de 16% din valoarea impozabilă pentru autovehiculele ce corespund 

normei ecologice EURO – 1;  
















