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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 

 DECIZIE 

 

Nr. ASO-87 
din 14.11.2019               mun. Chişinău 
 

 
  Plenul Consiliului Concurenţei, 

acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183/2012, art. 12 și art. 20 al 
Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, Hotărârii Parlamentului privind numirea 
în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei nr. 331 din 30.11.2018,   

analizând raportul privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent în 
conformitate cu Apelul de propuneri de proiecte nr. 2 în domeniul eficienței energetice 
și valorificării surselor de energie regenerabilă, lansat de Fondul pentru Eficiență 
Energetică și materialele anexate,  

 

A CONSTATAT: 
  

1. În conformitate cu art. 341 din Acordul 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, Republica Moldova și-a asumat 
angajamentul de aliniere a schemelor de ajutor de stat existente la acquis-ul Uniunii 
Europene în materie de ajutor de stat. 

2. Potrivit art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, ajutor existent este 
ajutor de stat, respectiv schemă de ajutor de stat sau ajutor individual, care exista 
înainte de intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 (din 
data de 16.08.2013).  

3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii cu privire la ajutorul de stat 
nr. 139/2012, furnizorul ajutorului de stat urmează să prezinte Consiliului 
Concurenței toată informația necesară pentru Registrul ajutoarelor de stat.  

4. Potrivit prevederilor art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, 
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.  
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5. Totodată, în conformitate cu art. 12 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 
139/2012, 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. Fondul pentru Eficiență Energetică a lansat Apelul de propuneri de proiecte nr. 2 în 
domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă pentru 
sectorul privat. 

7. Măsura de sprijin prevedea acordarea de granturi sau garanții financiare pentru 
propunerile de proiect ale persoane juridice din sectorul privat care urmau să facă 
investiții în proiecte din domeniul eficienței energetice sau investiții în proiecte din 
domeniul surselor regenerabile de energie. 

8. Termen-limită pentru depunerea propunerilor de proiect de către persoanele juridice 
a fost 24.05.2013 – data de la care Apelul de propuneri de proiecte nr. 2 se consideră 
închis. 

9. Din cauza neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către solicitanții care au depus 
propunerile de proiecte, Fondul pentru Eficiență Energetică nu a alocat mijloace 
financiare. 

10. Astfel, se constată că, în perioada 2013 – 2018, de măsura de sprijin nu au beneficiat 
persoane fizice sau juridice angajate în activitate economică ce constă în oferirea de 
bunuri sau servicii. 

11. Neimplementarea Apelului de propuneri de proiecte nr. 2 a dus la eliminarea 
facilităților prevăzute, iar măsura de sprijin s-a aliniat la prevederile legislației 
Uniunii Europene. 

12. Cu referire la cele menționate, se constată că evaluarea prin prisma Legii nr. 
139/2012 cu privire la ajutorul de stat nu este necesară.  

 
 

Reieşind din constatările expuse, în vederea realizării angajamentelor asumate prin 
art. 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.112/2014 și a obiectivelor stabilite în 
Programul naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017–2020, 
precum și în temeiul art. 39 lit. j), art.41 alin. (1) lit. q) al Legii concurenţei nr.183/2012 
şi art. 3, art. 12 și art. 20 al Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat, Plenul 
Consiliului Concurenţei,  

 

 
DECIDE: 

 

1. A constata faptul că, măsura de sprijin – Apelul de propuneri de proiecte nr. 2 în 
domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, 
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lansat de Fondul pentru Eficiență Energetică nu a fost aplicată și este închisă de la 
24.05.2013. 

 

2. Agenția pentru Eficiență Energetică va exclude măsura de sprijin – Apelul de 
propuneri de proiecte nr. 2 în domeniul eficienței energetice și valorificării 
surselor de energie regenerabilă, lansat de Fondul pentru Eficiență Energetică din 
lista schemelor de ajutor de stat existent. 

 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţa 
Agenției pentru Eficiență Energetică. 

  

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

 

 
 
 
Preşedintele Plenului  
Consiliului Concurenţei                     Marcel RĂDUCAN 

 

 


