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P L E N U L 
CONSILIULUI  CONCURENŢEI 

 

Republica Moldova, MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 
tel: + 373 (22)  274 565, 273 443; fax: + 373 (22)  270 606; E-mail: office@competition.md; www.competition.md 

 
 

DECIZIE 
mun. Chișinău 

 

din ”17” septembrie 2020                                                                    Nr. ASR - 47 
 
 
 

Plenul Consiliului Concurenței, 
acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 12 și 

art. 20 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Hotărârii Parlamentului 
privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței nr. 331 din 
30.11.2018, 

analizând raportul privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent acordat 
în temeiul pct. 1 din nota de la anexa nr.1 din Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire 
la tariful vamal și materialele anexate, 

 
A CONSTATAT: 

 
1. În conformitate cu art. 340 și 341 al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe 

de o parte, și Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, Republica Moldova și-a asumat 
angajamentul de aliniere a schemelor de ajutor de stat la acquis-ul UE în materie de 
ajutor de stat. 

2. Potrivit art. 3 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, ajutor 
existent este ajutor de stat, respectiv schemă de ajutor de stat sau ajutor individual, care 
exista înainte de intrarea în vigoare a legii menționate (din data de 16.08.2013). 

3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire 
la ajutorul de stat, furnizorul ajutorului de stat urmează să prezinte Consiliului 
Concurenței toată informația necesară pentru Registrul ajutoarelor de stat. 

4. Potrivit prevederilor art. 20 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 
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stat, Consiliul Concurenței are obligația să monitorizeze ajutoarele de stat existente în  
derulare pentru a verifica respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora 
acestea au fost acordate. 

5. Totodată, în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 
ajutorul de stat, dacă în urma activității de monitorizare a unui ajutor de stat existent 
Consiliul Concurenței constată că ajutorul existent nu mai este compatibil cu prezenta 
lege, acesta îi cere furnizorului să ia măsurile necesare pentru a elimina 
incompatibilitatea respectivă. 

6. Serviciul Vamal a raportat Consiliului Concurenței, măsurile de sprijin acordate în 
temeiul pct. 1 din nota de la anexa nr. 1 din Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu 
privire la tariful vamal. 

I.   BENEFICIARII MĂSURILOR DE SPRIJIN 
7. În conformitate cu art. 3 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, 

beneficiar al ajutorului de stat este orice persoană fizică sau juridică independentă, 
angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o 
piaţă. 

8. Potrivit informației disponibile, în perioada anilor 2011-2016, de măsurile de sprijin 
prevăzute în pct. 1 din nota de la anexa nr.1 din Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu 
privire la tariful vamal, au beneficiat 11 întreprinderi. 

II.  DESCRIEREA MĂSURILOR DE SPRIJIN 
9. Măsurile de sprijin raportate de către Serviciul Vamal, prevedeau scutiri de la plata taxei 

vamale, aplicate la importul de motoare de la subpozițiile tarifare 8407 90 și 8408 90 
destinate motocultoarelor de la subpoziția tarifară 8701 10, a motopompelor de la 
subpoziția tarifară 8413 70 și a generatoarelor de la subpozițiile tarifare 8502 11 și 8502 
20, în temeiul pct. 1 din nota de la anexa nr.1 din Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu 
privire la tariful vamal.  

10. Măsurile enunțate anterior, urmau să contribuie la realizarea obiectivelor specificate în 
Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 04.06.2014, precum:  
- stabilirea unor condiții accesibile și avantajoase de procurare a utilajului agricol; 
- modernizarea utilajelor și echipamentelor agricole. 

11.  Conform informației prezentate de către Serviciul Vamal, punctul de referință pentru 
calcularea valorii ajutorului de stat pentru măsurile de sprijin prevăzute în pct. 1 din 
nota de la anexa nr.1 din Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, 
a fost cota care se aplică mărfurilor importate de la poziția tarifară 8407 -  Motoare cu 
piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie), și anume 
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10%. 
12. În urma examinării datelor disponibile, s-a constatat că, în perioada anilor 2011-2016, 

de scutiri de la plata taxei vamale, la importul de motoare de la subpozițiile tarifare 
8407 90 și 8408 90 destinate motocultoarelor de la subpoziția tarifară 8701 10, a 
motopompelor de la subpoziția tarifară 8413 70 și a generatoarelor de la subpozițiile 
tarifare 8502 11 și 8502 20, au beneficiat 11 întreprinderi, în valoare totală de 324,57 
mii lei. 

13. Totodată, valoarea scutirilor acordate pentru perioada respectivă este sub pragul de 
2.000.000 lei per beneficiar, iar potrivit pct.2 din Regulamentul privind ajutorul de 
minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30.08.2013, 
sprijinul acordat de stat de o valoare relativ mică nu afectează concurenţa dintre agenţii 
economici şi este exceptat de la obligaţia de notificare. 

14. Urmează de menționat că legislația din domeniu a fost modificată în anii 2014 și 2016 
prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomeclaturii combinate a 
mărfurilor și respectiv prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și 
completarea unor acte legislative, în vederea armonizării legislației naționale cu cea 
europeană. 

15. Ca rezultat a acestor modificări, evoluția taxelor vamale aplicate, pentru perioada anilor 
2011 până în prezent, este prezentată în Tabelul 1: 

Tabelul 1 

Evoluția taxelor vamale pentru perioada anilor 2011 până în prezent, % 

 
Baza legală 
 
 

Legea nr. 1380-XIII din 
20.11.1997 cu privire la 

tariful vamal 

Legea nr. 172 din 
25.07.2014 privind 

aprobarea 
Nomeclaturii 
combinate a 
mărfurilor 

Legea nr. 172 din 25.07.2014 
privind aprobarea Nomenclaturii 

combinate a mărfurilor (modificată 
prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 

cu privire la modificarea și 
completarea unor acte legislative) 

    Perioada  
 
Cod 
subpoziții 
tarifare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017- 
prezent 

A B 1 2 3 4 5 6 
8407 90 0 0 0 0 0 0 15 
8408 90 0 0 0 0 0 0 15 
8413 70 0 0 0 0 10 10 10 
8502 11 0 0 0 0 8 8 8 
8502 20 0 0 0 0 8 8 8 

     Sursa: legis.md 
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16. Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 172 din 25.07.2014 privind 

aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și modificărilor ulterioare a acesteia, 
nici o întreprindere, nu a mai beneficiat de scutirile examinate. 

17. Luând în considerare, că potrivit art. 74 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu 
privire la actele normative, acţiunea actului normativ sau unele dispoziții ale acestuia 
încetează dacă a fost modificat sau abrogat, măsurile de sprijin nu au fost examinate 
prin prisma Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutor de stat, deoarece din data 
de 01.01.2017, nu mai sunt aplicabile, ca urmare a încetării efectului actelor normative 
ce au stat la baza acestora. 

III.  EXPERIENȚA UNIUNII EUROPENE 
18. Conform  Regulamentului (UE) nr. 2016/1821 din 06.10.2016 de modificare a anexei I 

la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și 
statistică și Tariful vamal comun, rata dreptului convențional  la importul motoarelor 
destinate industriei de montaj este:  
- pentru motocultoarele de la subpoziția 8701 10 - 2,7 %,  
- pentru motoare de la poziția tarifară 8408 90 - 4.2%,  
- la pompe pentru circularea apei în instalații de încălzire centrală și de apă caldă la 
poziția tarifară 8413 70 30 - 1,7 %,  
- pentru generatoarele de la pozițiile tarifare 8502 11 și 8502 20 - 2,7 %. 

 
Reieşind din constatările expuse, în vederea realizării angajamentelor asumate prin 

art. 3 4 0  ș i  341 al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 
şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele 
Membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din  02.07.2014, 
precum și în temeiul art. 39, art. 41 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi art. 3, 
art. 12 și art. 20 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Plenul 
Consiliului Concurenţei, 

 
DECIDE: 

1. Măsurile de sprijin sub formă de scutiri aplicate la plata taxei vamale la importul 
motoarelor de la subpozițiile tarifare 8407 90 și 8408 90 destinate motocultoarelor de la 
subpozițiile tarifare 8701 10 și 8432, a motopompelor de la subpoziția tarifară 8413 70 
și a generatoarelor de la subpozițiile tarifare 8502 11 și 8502 20, din data de 01.01.2017 
nu mai sunt aplicabile, ca urmare a încetării efectului actelor normative ce au stat la 
baza acestora. 
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2. Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal, vor exclude măsurile de sprijin prevăzute în 
pct. 1 din partea dispozitivă a prezentei decizii, din lista schemelor de ajutor de stat 
existent care se prezintă anual Consiliului Concurenței. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţa 
Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal. 

4. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

 
 
 
 

Marcel RĂDUCAN 

Președinte 
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