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DECIZIE 
mun. Chișinău 

 

din 04.06.2020                                             Nr. ASER-22 

 

 
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 nr. 

331/2018 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, 

analizând raportul privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent 

referitor la scutirile aplicate la importul de către Instituția Publică Universitatea de 

Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu’’, precum și agenții economici 

(conform contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziție) a bunurilor 

(mărfurilor), destinate realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului 

Universitar de Simulare în Instruirea Medicală 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 alin. (1) al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, ajutor 

existent este ajutor de stat, respectiv schemă de ajutor de stat sau ajutor individual 
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care exista înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul 

de stat (din data de 16.08.2013). 

3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii nr. 139/2012 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. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, 

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 nr. 139/2012 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 Vamal a raportat măsura de sprijin acordată sub formă de scutiri aplicate 

la importul de către Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie ,,Nicolae Testemițanu’’, precum și agenții economici (conform 

contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziție) a bunurilor (mărfurilor), 

destinate realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului Universitar de 

Simulare în Instruirea Medicală. 

I. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN 

7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2013 privind importul și procurarea pe 

teritoriul Republicii Moldova a unor servicii și bunuri (în continuare – Legea nr. 

129/2013), prin derogare de la prevederile Codului vamal nr. 1149/2000, Codului 

fiscal nr. 1163/1997 și Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, în scopul 

realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului Universitar de Simulare în 

Instruirea Medicală, finanțat conform Acordului de finanțare nr. ENPI/2008/019-

655, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, precum și agenții economici (conform contractelor încheiate în baza 
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procedurilor de achiziție) se scutesc de plata drepturilor de import pentru serviciile 

și bunurile (mărfurile) importate și de plata taxei pe valoarea adăugată pentru 

serviciile și bunurile (mărfurile) procurate pe teritoriul Republicii Moldova, 

destinate realizării proiectului menționat, fără drept de înstrăinare. 

8. Valoarea măsurii de sprijin raportată de către Serviciul Vamal, pentru anii 2013 – 

2014 a fost 11 845,59 mii lei. 

9. Având în vedere că, măsura de sprijin a început a fi implementată înainte de 

intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012  cu privire la ajutorul de stat, aceasta a fost 

inclusă în lista schemelor de ajutor de stat existent. 

II. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 

10. Potrivit art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, 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 Legea nr. 129/2013, se scutesc de plata drepturilor de import 

pentru serviciile și bunurile (mărfurile) importate și de plata taxei pe valoarea 

adăugată pentru serviciile și bunurile (mărfurile) procurate pe teritoriul Republicii 

Moldova, destinate realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului Universitar 

de Simulare în Instruirea Medicală, fără drept de înstrăinare, Instituția Publică 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și 

agenții economici (conform contractelor încheiate în baza procedurilor de 

achiziție). 

12. Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală a fost creat în luna 

februarie, anul 2013 și constituie o subdiviziune a Universităţii de Stat de Medicină 

şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. Este fondat în deplină corespundere cu 

Programul de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica 

Moldova pe anii 2011-2020, cu suportul financiar al Uniunii Europene, întru 

edificarea şi afirmarea unui spaţiu european al cunoaşterii şi asigurării calităţii 

educaţiei şi practicii medicale moderne. 
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13. Centrul are drept misiune sporirea siguranţei actului medical şi creșterea siguranţei 

pacientului prin implementarea metodelor moderne de educaţie şi a practicilor 

medicale bazate pe simulare, care permit obținerea competenţelor şi abilităților 

medicale corecte, într-un cadru organizat, după un program bine structurat şi, 

foarte important, fără riscuri asupra pacientului, cu reducerea erorilor şi în final 

îmbunătăţirea calitativă a asistenţei medicale prestate populaţiei. 

III. CONTEXTUL MĂSURII DE SPRIJIN 

14. Serviciul Vamal duce evidența statistică a facilităților fiscale și vamale pe tipuri de 

plăți, atribuind unei categorii de facilitate un cod de scutire.  

15. Potrivit art. 174 din Codul vamal, forma şi procedura de declarare, precum şi 

informațiile necesare vămuirii sunt stabilite de Serviciul Vamal.  

16. În vederea aplicării art. 174 din Codul vamal a fost aprobat Ordinul Serviciului 

Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 ,,Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind 

imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 197-200 art. 876 (în continuare - Ordinul Serviciului Vamal 

nr. 346-O din 24.12.2009). 

17. În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 sunt 

sistematizate toate tipurile de facilități fiscale și vamale acordate conform 

legislației în vigoare, fiind descrise pentru fiecare din acestea temeiul legal de 

acordare a scutirii, precum descrierea succintă a lor și codul scutirii. 

18. Astfel, în vederea implementării Legii nr. 129/2013, prin Ordinul Serviciului 

Vamal nr. 04-O din 02.01.2014 ,,Cu privire la modificarea şi completarea 

Anexelor nr. 11 şi nr. 12 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009’’, 

Anexa nr. 11 a fost completată cu codul scutirii ,,038’’. 

19. Ulterior, prin pct. 1.18 al Ordinului Serviciului Vamal nr. 232-O din 01.07.2016 

,,Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului 

Vamal nr. 346-O din 24.12.2009’’, codul scutirii ,,038’’ a fost abrogat. 

20. Totodată, în corespundere cu art. 73 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, actul normativ sau unele dispoziții ale acestuia pot avea aplicare 
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temporară. În acest caz, în actul normativ se indică termenul de aplicare ori 

evenimentul la survenirea căruia actul normativ sau unele dispoziții îşi încetează 

acţiunea.  

21. Potrivit art. 74 alin. (1) lit. d) din legea prenotată anterior, acţiunea actului 

normativ încetează dacă acesta s-a consumat. 

22. Conform formularului de raportare a ajutorului de stat prezentat de către Serviciul 

Vamal, perioada acordării măsurii de sprijin analizate este 02.07.2013 – 

31.12.2014. 

23. Din anul 2015 și până în prezent, Serviciul Vamal nu a raportat Consiliului 

Concurenței nici o măsură de sprijin, acordată în baza prevederilor Legii nr. 

129/2013. 

24. Cu referire la cele expuse mai sus se constată că, situația juridică, născută sub 

acțiunea Legii nr. 129/2013, s-a consumat prin producerea efectului său. 

25. Prin urmare, măsura de sprijin acordată de către Serviciul Vamal în baza Legii nr. 

129/2013, nu necesită evaluarea prin prisma prevederilor Legii nr. 139/2012 cu 

privire la ajutorul de stat, ca urmare a consumării Legii nr. 129/2013 menționate 

anterior. 

Astfel, 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. Măsura de sprijin acordată în baza Legii nr. 129/2013 privind importul și 

procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii și bunuri, sub formă de 

scutiri aplicate la importul de către Instituția Publică Universitatea de Stat de 
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Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu’’, precum și agenții economici 

(conform contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziție) a bunurilor 

(mărfurilor), destinate realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului 

Universitar de Simulare în Instruirea Medicală nu mai este aplicabilă, ca urmare a 

consumării efectului legii nominalizate. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţa 

Serviciului Vamal și Ministerului Finanțelor. 

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

Republicii Moldova. 

 

 

 

Marcel RĂDUCAN 

Președinte 
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