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IFS teritoriale 

DACM 

„Referitor la  aplicarea preţurilor minime  

la bauturile alcoolice  tari comercializate 

cu amanuntul şi cu ridicata”   

  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în legatură cu adresările parvenite din partea IFS teritoriale 

referitor la aplicarea preţurilor minime la bauturile alcoolice tari comercializate cu amanuntul si cu 

ridicata, comunică urmatoarele. 

În conformitate cu prevederile art.5 lit.i) din Legea „Cu privire la fabricarea si circulaţia alcoolului 

etilic şi a producţiei alcoolice”, nr.1100-XIV din 30 iulie 2000, se interzice comercializarea cu 

ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţul 

minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul cu ridicată – 36 

lei/litru, iar pentru comerţul cu amănuntul – 50 lei/litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari 

în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, preţul minim este determinat în funcţie de 

preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar. 

Totodată, activitatea comercială desfăşurată de către agenţii economici este reglementată prin 

Legea „Privind comerţul interior” nr.749-XIII din 23.02.1996, care prevede că, este interzisă 

desfăşurarea activitaţii comerciale fără înregistrare şi fără licenţă, şi în lipsa autorizaţiei eliberate de 

autoritatea administraţiei publice locale (art.7). 

Articolul 1 al aceleaşi legi, stabileşte noţiunile tipurilor de comerţ: 

comerţ cu ridicată - intermediere comercială, precum şi livrare de mărfuri direct de la producători, 

care asigură vânzarea-cumpărarea mărfurilor în loturi pentru comercializarea lor ulterioară sau 

utilizarea în producţie şi prestarea serviciilor aferente; 

comert cu amănuntul- comercializarea mărfurilor şi prestarea serviciilor către consumatori pentru 

folosinţă personală, casnică şi familială, precum şi către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din 

sfera socială pentru consum direct. 

Este de menţionat faptul că, conform prevederilor art.29 al Legii nr.1100 din 30.07.2000, şi 

art.8 din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate, nr.451-XV din 30.07.2001, dreptul de a 

comercializa cu amănuntul producţie alcoolică au agenţii economici care deţin licenta respectivă şi 

care dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o suprafaţă de cel putin 20 m
2
. 

Totodata, tipologia unitatilor de comerţ, prin care se permite comercializarea cu amănuntul a 

mărfurilor este aprobată prin Hotarîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului-tip al 

unităţilor de comerţ cu amănuntul”nr.1508 din 21.11.2002, care prevede caracteristicele, clasificarea 

şi revendicările înaintate unitaţilor de comerţ cu amănuntul. 

Astfel, agenţii economici care se conformează prevederilor actelor legislative şi normative 

menţionate ce reglementează activitatea de comerţ cu amănuntul vor  comercializa bauturi alcoolice 

tari cu amănuntul la preţul minim ce constituie 50 lei/litru. 



Referitor la unitaţile comerciale, activitatea cărora este reglementată de normele stabilite pentru 

comerţul cu ridicată, acestea vor comercializa băuturile alcoolice tari la preţul minim care 

constituie 36 lei/litru. 
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