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CONSILIUL 

CONCURENŢEI 
СОВЕТ ПО 

КОНКУРЕНЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

DECIZIE 

 

 
 

Nr. ASO-80  

din 07.11.2019 mun. Chișinău 
 
 

 
Plenul Consiliului Concurenței, 

acționând  în  temeiul  art.  41  al  Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 12 

și art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, 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 privind 

alocarea mijloacelor financiare pentru Programul de susținere și dezvoltare a sectorului 

producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, Componenta 1.2. 

”Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/peletizare a biomasei”, 
 
 

A CONSTATAT: 
 

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

parte, Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele 

Membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare - Acord de Asociere), unul din 

angajamentele asumate de Republica Moldova este alinierea schemelor de ajutor de stat 

instituite înainte de 16.08.2013 la acquis-ul UE în materie de ajutor de stat, în termen de 8 

ani de la data intrării în vigoare a Acordului de Asociere. 

2. Potrivit art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, ajutor existent 

este ajutor de stat, respectiv schemă de ajutor de stat sau ajutor individual, care exista 

înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi (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 
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din 15.06.2012, furnizorul ajutorului de stat urmează să prezinte Consiliului Concurenței 

toată informația necesară pentru Registrul ajutoarelor de stat. 

4. Prevederile art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012 stabilesc 

că, 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 cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 

15.06.2012, 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. Agenția pentru Eficiență Energetică a raportat Consiliul Concurenței, prin intermediul 

formularului de raportare a ajutoarelor de stat acordate în anii 2012 – 2017, măsura de 

sprijin privind alocarea mijloacelor financiare pentru Programul de susținere și dezvoltare 

a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, 

Componenta 1.2. ”Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/peletizare a 

biomasei”.  
 

I. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN 
 

7. Măsura de sprijin a fost acordată în conformitate cu Proiectul ”Energie și Biomasă” (Faza 

1) și (Faza 2)” și pct. 33 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 

cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor 

de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor 

internaționale (Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe 

vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul 

utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de 

deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora). 

8. Măsura de sprijin acordată prin intermediul Programului de susținere și dezvoltare a 

sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, 

Componenta 1.2. ”Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/peletizare a 

biomasei”, a constat în: 

• acordarea în leasing, pe un termen de 3 ani, a echipamentelor pentru brichetare/ 

peletizare a biomasei, în condiții preferențiale (achitarea în rate: 40% în anul I și 

30% la finele anului II și III), precum și cu dobânzi preferențiale (aplicarea dobânzii 

zero); 

• obținerea utilajelor/echipamentelor în condiții avantajoase (facilități fiscale și 

vamale). 
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9. Conform informației prezentate de către Agenția pentru Eficiență Energetică, în formularul 

de raportare a ajutoarelor de stat, valoarea totală a măsurii de sprijin a fost de 5 242,10 mii 

lei (perioada de raportate anii 2012-2014). 

10. Din informațiile conținute în scrisoarea Agenției pentru Eficiența Energetică, nr. 25-727 

din 03 septembrie 2019, valoarea totală a măsurii de sprijin ”Comercializarea în rate a 

echipamentului de brichetare/peletizare a biomasei”, a constituit suma de 9 801,04 mii lei, 

iar perioada de implementare a fost iunie 2012 – noiembrie 2017. 
 

II. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 
 
11. În conformitate cu art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, 

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 piață. 

12. Potrivit documentației de proiect, beneficiari ai măsurii de sprijin acordate de către 

Agenția pentru Eficiență Energetică pot fi întreprinderile înregistrate conform legislației în 

vigoare a Republicii Moldova, forma de proprietate integral privată, cu respectarea 

condițiilor enumerate:  

• numărul mediu scriptic anual de salariați să fie de cel mult 49 de persoane;  

• suma anuală a veniturilor din vânzări să fie de cel mult 25 milioane de lei și 

valoarea totală anuală de bilanț a activelor să nu depășească 25 milioane lei;  

• să nu dețină o poziție dominantă pe piață;  

• cota membrului fondator persoană juridică ce nu este subiect al sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii să nu depășească 35% din capitalul social al agentului 

economic;  

• să nu fie: companie fiduciară sau companie de asigurări, fond de investiții, casă de 

schimb valutar sau lombard, întreprindere din domeniul jocurilor de noroc, bancă, 

organizație de micro-finanțare, instituție financiară sau asociație de economii și împrumut.   

 

III. EVALUAREA MĂSURII DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENȚEI 

AJUTORULUI DE STAT 

13. Proiectul ”Energie şi Biomasă”, finanțat de UE, cofinanțat și implementat de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a fost realizat în 2 etape. 

14. Prima etapă a proiectului ”Energie şi Biomasă”, a fost realizată cu succes în perioada 

2011-2014. Datorită acestui fapt, au fost alocate fonduri suplimentare pentru finanțarea 

extinderii proiectului, care a intrat în cea de-a doua fază de implementare, cu mandat de 

activitate până în noiembrie 2018. 

15. Programul de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă 

solidă în Republica Moldova, Componenta 1.2. ”Comercializarea în rate a echipamentului 
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de brichetare/peletizare a biomasei”, a fost parte din ambele faze de implementare a 

Proiectului ”Energie şi Biomasă” și a durat până în noiembrie 2017. 

16. În perioada anilor 2012-2017, de măsura de sprijin ”Comercializarea în rate a 

echipamentului de brichetare/peletizare a biomasei”, au beneficiat 16 întreprinderi. 

Informații cu privire la forma de acordare, categoriile de ajutor, beneficiari și cuantumul 

ajutorului, volumul anual și sursele din care s-a acordat se conțin în Registrul ajutorului de 

stat.  

17. Agenția pentru Eficiență Energetică a informat că în anul 2017 măsura de sprijin a fost 

închisă și schema nu mai este valabilă. Închiderea finanțării pentru Componenta 1.2. 

”Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/peletizare a biomasei” a 

Programului de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă 

solidă în Republica Moldova, a dus la eliminarea facilităților acordate prin intermediul 

acestuia, astfel măsura dată s-a aliniat la prevederile legislației Uniunii Europene. 

18. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că măsura de sprijin acordată prin 

intermediul Proiectului ”Energie şi Biomasă”, Componenta 1.2. a Programului 

”Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/peletizare a biomasei”, nu mai este 

aplicabilă și nu necesită evaluarea prin prisma Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 

ajutor de stat. 

 

Astfel, în vederea realizării angajamentelor asumate prin art.341 al Acordului de 

Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin 

Legea nr.112 din 02.07.2014 și a obiectivelor stabilite în Programul național în domeniul 

concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020, precum și în temeiul art. 39 lit. j), art. 

41 alin. (1) lit. q) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și art. 3, art. 12 și art. 20 al 

Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, Plenul Consiliului Concurenței, 

 

DECIDE: 

 

1. A constata că măsura de sprijin acordată în conformitate cu Proiectul ”Energie și Biomasă” 

în cadrul Programului de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din 

biomasă solidă în Republica Moldova, Componenta 1.2. ”Comercializarea în rate a 

echipamentului de brichetare/peletizare a biomasei” și Hotărârea Guvernului nr. 216 din 

08.04.2010, nu este aplicabilă începând cu noiembrie 2017. 

 

2. Agenția pentru Eficiență Energetică va exclude măsura de sprijin acordată în conformitate 

cu Proiectul ”Energie și Biomasă” în cadrul Programului de susținere și dezvoltare a 
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sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, 

Componenta 1.2. ”Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/peletizare a 

biomasei”, Hotărârea Guvernului nr. 216 din 08.04.2010, din lista schemelor de ajutor de 

stat existent care se raportează anual Consiliului Concurenței. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Plenului 

Consiliului Concurenței Marcel RĂDUCAN
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