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Domnului Viorel GHERCIU, 

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 11 martie 2022, a 

examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea 

concurenței nr. 183/2012, proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (număr unic 

89/MAIA/2022) și, în limitele competenței sale, comunică următoarele. 

Proiectul hotărârii prevede completarea măsurilor de sprijin acordate din 

mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. 

Menționăm că, în conformitate cu art. 339 alin. (2) din Acordul de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană, regulile ajutorului de stat nu se aplică în 

domeniul pescuitului, produselor care fac obiectul anexei nr. 1 la Acordul privind 

agricultura sau altor ajutoare reglementate de Acordul privind agricultura. 

În acest sens, specificăm că măsurile de sprijin prevăzute de proiect, care nu 

cad sub incidența anexei nr. 1 la Acordul privind agricultura Organizației Mondiale 

a Comerțului, ratificat prin Legea nr. 218 din 10.06.2001 sau altor ajutoare 

reglementate de Acordul precitat, ar putea fi calificate ca ajutor de stat în 

conformitate cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 

Astfel, intenția de a acorda măsurile de sprijin ce cad sub incidența legislației 

în domeniul ajutorului de stat urmează a fi notificată Consiliului Concurenței de 

către furnizorul și/sau inițiatorul ajutorului de stat, în conformitate cu art. 8 din 

Legea cu privire la ajutor de stat. În cazul în care valoarea măsurii de sprijin 

propusă nu depășește 2 000 000 lei, această măsură de sprijin urmează a fi raportată 

Consiliului Concurenței de către furnizorul și/sau inițiatorul ajutorului de stat în 

conformitate cu art. 19 din Legea cu privire la ajutorul de stat. 

 
Cu respect,  

 

Alexei GHERȚESCU 

Președinte 
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