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CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 
 

DECIZIE 
 

Nr. ASO - 14                                                                
din 07.03.2019                                                                                   mun. Chişinău 
                                
 
 

Plenul Consiliului Concurenţei acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 
183/2012, art. 12 și art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, 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 referitor 
la acordarea facilităţilor fiscale destinate implementării proiectului de reconstrucție a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din mun. Chișinău și materialele anexate, 
   

A CONSTATAT: 
1. 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). 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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 
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la plata impozitului Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău” (în continuare – 
S.A. „Apă-Canal Chișinău”)  pe venitul calculat și reflectat în fondul special pentru 
serviciul și rambursarea împrumutului primit de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare.  
 

I. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN 
 

6. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (15) lit. e) al Legii pentru punerea în aplicare a 
titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, se scutește de la plata impozitului 
S.A. „Apă-Canal Chișinău” pe venitul calculat și reflectat în fondul special pentru 
serviciul și rambursarea împrumutului primit de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare. 

7. Conform informației prezentate de către Ministerul Finanțelor, scutirea prevăzută în 
art. 24 alin. (15) lit. e) al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale 
Codului fiscal nr. 1164/1997, se referă la împrumutul din data de 20 noiembrie 1997 
dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și S.A. „Apă-Canal 
Chișinău”. Acordul de împrumut menționat a fost ratificat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 1600-XIII/1998. Acesta viza proiectul de reconstrucție a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din mun. Chișinău, ce urma a fi 
implementat prin intermediul S.A. „Apă-Canal Chișinău” în perioada anilor 1997-
2001. 

8. Valoarea măsurii de sprijin, raportată de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru anul 
2012 a fost de 26184,92 lei. Prin urmare, măsura de sprijin raportată de către 
Serviciul Fiscal de Stat a început a fi implementată înainte de intrarea în vigoare a 
Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, fiind astfel prezentată ca un ajutor 
existent. 

II. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 
9. În conformitate cu art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, 

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 
piaţă. 

10. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (15) lit. e) al Legii pentru punerea în 
aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, beneficiarul măsurii de 
sprijin este S.A. „Apă-Canal Chișinău”. 

 III. EVALUAREA MĂSURII DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENȚEI 
AJUTORULUI DE STAT 

11. Ministerul Finanțelor a comunicat că ultima plată de rambursare a împrumutului în 
cauză a fost efectuată în anul 2014, respectiv, fiind stinse toate obligațiile 
financiare aferente Acordului invocat. 

12. Serviciul Fiscal de Stat a informat că pentru perioada anilor 2004-2017, S.A. „Apă-
Canal Chișinău”, nu a declarat careva facilități fiscale acordate în temeiul 
prevederilor art. 24 alin. (15) lit. e) al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I 
și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997. 
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13. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că, această măsura de sprijin nu mai 
este aplicabilă din data de 01.01.2015 și nu mai necesită evaluarea prin prisma 
prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012.   
 
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, art. 41 al Legii concurenţei nr. 183/2012 şi art. 3, art. 12 și 
art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, Plenul Consiliului 
Concurenţei, 

 
DECIDE: 

1. A constata faptul că măsura de sprijin acordată în baza prevederilor art. 24 alin. 
(15) lit. e) al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 
1164/1997, nu mai este aplicabilă din data de 01.01.2015. 

2. Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat va exclude măsura de sprijin 
acordată în baza prevederilor art. 24 alin. (15) lit. e) al Legii pentru punerea în 
aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997 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 cunoştinţă 
Ministerului Finanțelor și Serviciului 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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