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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 

DECIZIE 
 

 
 
 

Nr. ASR- 47 

din 04.07.2019          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 referitor 

la scutirea de vărsarea la buget a TVA la mărfurile produse și serviciile prestate de 

întreprinderile penitenciare și materialele anexate, 

 

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 Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 (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. Potrivit prevederilor art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, 

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.  

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. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare – Serviciul Fiscal de Stat) a raportat 

Consiliului Concurenței, prin intermediul formularului de raportare a ajutoarelor de stat 

acordate în anul 2011-2012, măsura de sprijin, privind scutirea de vărsare la buget a TVA 

la mărfurile produse și serviciile prestate de întreprinderile penitenciare. 

I.DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN 

7. Potrivit art. 4 alin.(18) lit. a) al Legii nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în 

aplicare a titlului III al Codului fiscal* (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2005, ediţie specială), mărfurile produse și serviciile prestate de întreprinderile 

penitenciare se scutesc de la vărsarea la buget a TVA.  

8. Serviciul Fiscal de Stat a raportat, pentru anii 2011-2012, măsura de sprijin privind scutirile 

de vărsare la bugetul de stat a TVA la mărfurile produse și serviciile prestate de 

întreprinderile penitenciare în valoare de 5,22 mii lei. 

9. Prin urmare, măsura de sprijin raportată de către Serviciul Fiscal de Stat a început a fi 

implementată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 

ajutor de stat, astfel fiind un ajutor existent. 

II.BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 

10. 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. 

11. În conformitate cu prevederile Legii nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în 

aplicare a titlului III al Codului fiscal, beneficiarii măsurii de sprijin sunt întreprinderile 

penitenciare. 
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III. EVALUAREA MĂSURII DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENȚEI 

AJUTORULUI DE STAT 

12. Conform art. VIII. Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative, se abrogă prevederile art. 4 alin. (18) lit. a) din Legea 1417-XIII din 

17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. 

13. În baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova pentru 

măsura de sprijin sus menționată, la etapa actuală, pentru mărfurile produse și serviciile 

prestate de întreprinderile penitenciare este stabilită cota TVA de 20% . 

14. Abrogarea art. 4 alin.18 lit. a) din Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în 

aplicare a titlului III al Codului fiscal, a dus la eliminarea facilităților fiscale pentru 

mărfurile produse și serviciile prestate de către întreprinderile penitenciare, astfel măsura 

de sprijin s-a aliniat la prevederile legislației Uniunii Europene. 

15. Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a art. VIII. Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (din 01.05.2015), întreprinderile 

penitenciare  nu beneficiază de scutirea de vărsare la buget a TVA pentru mărfurile produse 

și serviciile prestate. 

16. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că scutirea de vărsare la buget a TVA a 

mărfurilor produse și serviciilor prestate de întreprinderile penitenciare nu mai este 

aplicabilă din data de 01.05.2015 și nu necesită evaluarea prin prisma Legii nr. 139 din  

15.06.2012 cu privire la ajutor de stat. 

 

 Reieșind din constatările expuse, 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 faptul că, măsura de sprijin acordată în baza prevederilor art. 4 alin.(18) lit. a) din  

Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, 

privind scutirea mărfurilor produse și serviciilor prestate de întreprinderile penitenciare de la 

vărsarea la buget a TVA (abrogată prin Legea nr. 71 din 12.04.2015), nu mai este aplicabilă 
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din data de 01.05.2015. 

2. Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat va exclude măsura de sprijin acordată în baza 

prevederilor art. 4 alin. (18) lit. a) din Legea 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în 

aplicare a titlului III al Codului fiscal din lista schemelor de ajutor de stat existent care se 

raportează anual Consiliului Concurenței. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștință Ministerului 

Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat. 

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

Moldova. 

 

 

 

 

 

 

Președintele Plenului                                                                                  

Consiliului Concurenței                                                                       Marcel RĂDUCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


