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CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 
 

DECIZIE 
 

Nr. ASER-13                                                                  
din 07.03.2019                                                                                       mun. Chişinău 
                                

Plenul Consiliului Concurenţei acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei 
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 nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în 
funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, 

analizând raportul privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent 
acordată în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16) din Legea nr. 1164 din 
24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal al 
Republicii Moldova și materialele anexate, 

 
A CONSTATAT: 

1. În conformitate cu 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 (în continuare - Acord de Asociere), 
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 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 există înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat (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 stat, Consiliul Concurenței are obligația să monitorizeze ajutoarele de stat 
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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 Fiscal de Stat a raportat măsura de sprijin conform căreia la calcularea 
impozitului pe venit, agenţii economici, producţia activităţilor de bază ale cărora 
se determina conform anexei nr. 7, aveau dreptul la reducerea venitului impozabil 
cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul 
precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al 
salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de 
venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabilea în 
baza comunicatului Ministerului Economiei. Creşterea numărului scriptic mediu 
al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se 
determina ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de 
gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent.  

7. Conform informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 
anilor 2015-2017, de facilitatea fiscală în cauză au beneficiat 215 întreprinderi. 
Valoarea măsurii de sprijin raportată de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 
perioada anilor 2015-2017 este prezentată în Tabelul nr. 1.   

  Tabelul nr. 1 

Măsura de sprijin acordată sub formă de facilități fiscale conform art.24 alin. 
(16) din Legea nr. 1164 din  24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I 

şi II ale Codului Fiscal al Republicii Moldova 
 

Nr.ord. Indicator 2015 2016 2017 
A B 1 2 3 
1. Valoarea măsurii de 

sprijin raportate, mii lei 
2 096.71 6 468.18 8 361.70 

Sursa: formularul de raportare a ajutoarelor de stat NR. RG0011275 
8. Măsura de sprijin este acordată în baza prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea 

nr. 1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului 
Fiscal. 

9. Prevederea examinată a fost inclusă în Legea nr. 1164 din 24.04.1997 pentru 
punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal prin Legea nr. 646 din 
16.11.2001 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Prin urmare, 
măsura de sprijin raportată de către Serviciul Fiscal de Stat a început a fi 
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implementată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, fiind astfel un ajutor existent. 

10. Se precizează faptul că prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, din prevederile art. 24 alin. (16) din Legea nr. 
1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului 
Fiscal a fost exclusă sintagma “producţia activităţilor de bază ale cărora se 
determină conform anexei nr.7”.  

11. Ca urmare a modificării art. 24 alin. (16) din Legea nr. 1164 din 24.04.1997 
pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal, de facilitatea 
fiscală examinată pot beneficia întreprinderile indiferent de genul de activitate 
desfășurat.  

12. În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, nu constituie ajutor de stat măsurile generale de sprijin. 
Măsurile generale sunt cele care se aplică în toate sectoarele economiei naţionale 
fără deosebire. 

13. Potrivit informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat de măsura de 
sprijin examinată au beneficiat toate tipurile de întreprinderi (IMM-uri și mari). 

14. De asemenea, beneficiarii facilității în cauză, desfășoară activitate economică în 
diverse sectoare ale economiei naționale, precum: agricultură, silvicultură şi 
pescuit, industria extractivă, industria prelucrătoare, distribuţia apei, salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, construcții, comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, 
transport şi depozitare, activități de cazare și alimentație publică, activități 
financiare şi asigurări, informaţii şi comunicaţii, tranzacţii imobiliare, activități 
profesionale, științifice și tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi 
de servicii suport, învăţământ, sănătate și asistență socială. 

15. Prin urmare, de facilitatea fiscală examinată pot beneficia toate întreprinderile 
care creează locuri de muncă, indiferent de tipul acestora sau sectorul de 
activitate. Astfel, măsura de sprijin examinată nu este selectivă. 

16. Având în vedere modificările care au fost operate la norma în cauză, și anume 
prin Legea nr. 324 din 23.12.13 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, măsura de sprijin acordată sub formă de reducere a impozitului pe 
venit prevăzută la art. 24 alin.(16) din Legea nr. 1164 din  24.04.1997 pentru 
punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal al Republicii Moldova 
reprezintă actualmente o măsură generală de sprijin. 
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 din 02.07.2014 și a 
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obiectivelor stabilite în Programului 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 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. A constata faptul că măsura de sprijin acordată sub formă de reducere a venitului 
impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din 
anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului mediu al 
salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de 
venitul impozabil prevăzută la art. 24 alin. (16) din Legea nr. 1164 din 
24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal al 
Republicii Moldova, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii nr. 139 
din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

2. Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat va exclude măsura de sprijin 
prevăzută prin pct. 1 din prezenta Decizie din lista schemelor de ajutor de stat 
existente care se prezintă anual Consiliului Concurenței. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţă 
Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat. 

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

 
 

Preşedintele Plenului 
Consiliului Concurenţei                                          Marcel RĂDUCAN 
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