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Nr. ASR - 85 
din 14.11.2019          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 nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, 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 acordată 
în conformitate cu Legea nr. 191 din 15.07.2010 cu privire la acordarea facilităților pentru 
lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010, 

 
A CONSTATAT: 

 
1. Cu referire la art. 341 al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

și Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele Membre 
ale acestora, pe de altă parte, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de aliniere a 
schemelor de ajutor de stat la acquis-ul UE în materie de ajutor de stat. 

2. Conform prevederilor 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 exista înainte de intrarea în vigoare a legii menționate. 

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 toate informațiile necesare pentru Registrul ajutoarelor de stat. 

4. Potrivit prevederilor art. 20 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, 
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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. Totodată, în conformitate cu art. 12 al aceleiași legi, dacă în 
urma activității de monitorizare a unui ajutor de stat existent Consiliul Concurenței 
constată că ajutorul existent nu mai este compatibil, acesta îi cere furnizorului  să  ia 
măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitatea respectivă. 

5. Unul din obiectivele specifice a Programului naţional în domeniul concurenţei şi 
ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 (aprobat prin Legea nr. 169 din 20.07.2017, 
publicat în MO nr. 301 -315/533 din 18.08.2017) este reducerea nivelului general al 
ajutoarelor de stat, astfel încât acest indicator să constituie mai puțin de 1% din PIB. 

6. Măsura de sprijin a fost examinată în baza următoarelor acte normative: 
- Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 
- Legea nr. 191 din 15.07.2010 cu privire la acordarea facilităților pentru lichidarea 
consecințelor inundațiilor din vara anului 2010. 
- Hotărîrea Guvernului nr. 893 din 28.12.2015 cu privire la transmiterea unor bunuri. 

I.     CONTEXTUL MĂSURII 
7. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (succesor de drepturi și 

obligațiuni în urma reorganizării, prin absorbție a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (în continuare - MADRM)) a raportat Consiliului Concurenței, prin 
intermediul formularelor de raportare a ajutoarelor de stat pentru perioada anilor 2011-
2013, măsura de sprijin ce constă în scutiri și/sau reduceri de la plata impozitelor, a 
taxelor și a altor plăți obligatorii (în continuare – facilități fiscale și vamale) pentru 
construcția școlii-grădinițe în com. Cotul Morii, r. Hâncești, în urma inundaţiilor din vara 
anului 2010. 

8. Potrivit prevederilor Legii nr. 191 din 15.07.2010 cu privire la acordarea facilităților   
pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (în continuare- Legea nr. 
191 din 15.07.2010 ), facilitățile fiscale și vamale au fost acordate întreprinderilor care au 
fost desemnate pentru executarea în termen a lucrărilor de construcție a obiectivelor noi, 
cu toată infrastructura necesară, în localitățile afectate de inundațiile din vara anului 
2010. 
 

II.    BENEFICIARII MĂSURII DE SPRIJIN 
9. În conformitate cu art. 3 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 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 
piaţă. 
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10.  Conform formularelor de raportare prezentate, în perioada anilor 2011-2013, de 
măsurile  de sprijin în cauză, au beneficiat 63 de întreprinderi care au executat lucrări 
pentru construcția școlii-grădinițe din com. Cotul Morii, r. Hâncești. 
 

III.  DESCRIEREA MĂSURII 
11.  Potrivit prevederilor Legii nr. 191 din 15.07.2010, facilitățile fiscale și vamale acordate 

întreprinderilor pentru executarea lucrărilor de construcție a obiectivelor în localitățile 
afectate de inundațiile din vara anului 2010, inclusiv și construcția școlii-grădinițe din 
com. Cotul Morii, r. Hâncești, sunt:  
- neaplicarea taxei pe valoarea adăugată la mărfurile, lucrările şi serviciile destinate 
lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010;  
- scutirea de taxele vamale şi de taxele pentru efectuarea procedurilor vamale la mărfurile 
şi serviciile importate, destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010; 
- neachitarea accizelor pentru mărfuri utilizate la lichidarea consecinţelor inundaţiilor din 
vara anului 2010, precum: benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibil, 
motorina, inclusiv combustibil (carburant) diesel și benzen destinat utilizării drept 
carburant sau combustibil. 

12. Potrivit informației prezentate de către MADRM în formularele de raportare a ajutoarelor 
de stat, valoarea totală a facilităților fiscale și vamale acordate agenților economici 
desemnați pentru construcția școlii-grădinițe din com. Cotul Morii, r. Hâncești, în 
perioada anilor 2011-2013 a fost de 8826,80 mii lei. 

13. Din anul 2014 și până în prezent, MADRM nu a raportat Consiliului Concurenței nici o 
măsură de sprijin, acordată în baza prevederilor Legii nr. 191 din 15.07.2010, pentru 
construcția școlii-grădinițe din com. Cotul Morii, r. Hâncești.  

14. Această situație se datorează finalizării lucrărilor de construcție a școlii-grădinițe din 
com. Cotul Morii, r. Hâncești, fapt confirmat prin aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 893 
din 28.12.2015 cu privire la transmiterea unor bunuri (în vigoare din data de 31.12.2015), 
prin care a fost transmis cu titlu gratuit, bunul imobil, școala primară-grădiniță de copii 
din com. Cotul Morii, r. Hâncești, din proprietate publică a statului, aflat în gestiunea 
MADRM, în domeniul public al com. Cotul Morii, r. Hâncești. 

15. În acest sens, se constată că facilitățile fiscale și vamale acordate în baza prevederilor 
Legii nr. 191 din 15.07.2010 pentru construcția școlii-grădinițe în com. Cotul Morii, r. 
Hâncești în urma inundațiilor din vara anului 2010, nu mai sunt aplicabile din data de 
31.12.2015 și nu mai necesită examinarea prin prisma Legii nr. 139 din  15.06.2012 cu 
privire la ajutor de stat. 
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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 
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 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 în baza prevederilor Legii nr. 191 din 
15.07.2010 cu privire la acordarea facilităților pentru lichidarea consecințelor 
inundațiilor din vara anului 2010, privind scutirile și/sau reducerile de la plata 
impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii pentru construcția școlii-grădinițe în 
com. Cotul Morii, r. Hâncești, în urma inundațiilor din vara anului 2010, nu mai este 
aplicabilă din data de  31.12.2015. 

2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va exclude măsura de sprijin 
acordată în baza prevederilor Legii nr. 191 din 15.07.2010 cu privire la acordarea 
facilităților pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010, privind 
scutirile și/sau reducerile de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii 
pentru construcția școlii-grădinițe în com. Cotul Morii, r. Hâncești, în urma inundațiilor 
din vara anului 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 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

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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