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CONSILIUL 
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СОВЕТ ПО    
КОНКУРЕНЦИИ 

 
 
 
 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 

DECIZIE 
 

 
 

Nr. ASR - 60 
din 02.08.2019              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 referitor la 
susținerea financiară și facilitățile acordate pentru crearea a noi locuri de muncă, 

 
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), 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 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 nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 
stat (din data de 16.08.2013). 

3. Totodată, 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. 

4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire 
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la ajutorul de stat, furnizorul ajutorului de stat urmează să prezinte Consiliului 
Concurenței toată informația necesară pentru Registrul ajutoarelor de stat. 

5. 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 existente în  derulare 
pentru a verifica respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost 
acordate.  

6. 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. 

7. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare - ANOFM) a raportat 
Consiliului Concurenței în perioada anilor 2010-2018, prin intermediul formularelor de 
raportare a ajutoarelor de stat, măsura de sprijin, ce constă în susținerea financiară și 
facilitățile acordate pentru crearea a noi locuri de muncă. 

8. Potrivit art. 24 al Legii nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi 
protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (în continuare – Legea 
nr. 102-XV din 13.03.2003), pentru crearea a noi locuri de muncă de către angajatori și 
pentru organizarea activității de întreprinzător se acordă, în condiții avantajoase, credite 
rambursabile.  

9. Măsura de sprijin vizează susținerea financiară și facilitățile acordate pentru crearea a noi 
locuri de muncă pentru întreprinderile care desfășoară activități în sectorul de producere, 
construcție, prestări servicii sau în turism.  

10. Totodată, o altă condiție pentru acordarea măsurii date este faptul că întreprinderile își 
asumă angajamentul de a antrena, în proporție de 50 la sută, la locurile nou-create, persoane 
din rândul șomerilor înregistrați la ANOFM și de ai menține în activitate cel puțin 3 ani. 

11. Conform formularelor de raportare privind ajutoarele de stat acordate în perioada anilor 
2010-2018, privind măsura de sprijin referitor la susținerea financiară și facilitățile 
acordate pentru crearea a noi locuri de muncă prezentate de ANOFM, nu au fost alocate 
surse financiare din insuficiență de mijloace financiare.  

12. Astfel, se constată că în perioada anilor 2010-2018, de măsura dată nu a beneficiat nici o 
persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economică ce constă în 
oferirea de bunuri sau servicii. 

13. Prin Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și 
asigurarea de șomaj a fost abrogată Legea nr. 102-XV din 13.03.2003. 

14. Conform prevederilor Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței 
de muncă și asigurarea de șomaj, măsurile de sprijin oferite întreprinderilor de către 
ANOFM, precum: subvenționarea locurilor de muncă, instruirea la locul de muncă a 
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șomerilor, stagii profesionale pentru șomeri, suport pentru crearea și adaptarea locurilor de 
muncă și crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, sunt 
de ordin general care se aplică în toate sectoarele economiei naționale fără deosebire. 

15. Abrogarea art. 24 din Legea nr. 102-XV din 13.03.2003, a dus la eliminarea facilităților ce 
pot fi acordate pentru crearea a noi locuri de muncă, pentru întreprinderile care activează 
în anumite sectoare, astfel măsura dată s-a aliniat la prevederile legislației Uniunii 
Europene. 

16. Cu referire la cele menționate, se constată că prevederea legală prevăzută de art. 24 al Legii 
nr. 102-XV din 13.03.2003 nu a fost aplicată, iar din 10.02.2019 a fost exclusă prin 
abrogarea Legii date, astfel, măsura de sprijin 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, 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 național în domeniul concurenței 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 cu privire la susținerea financiară și facilitățile 
acordate pentru crearea a noi locuri de muncă, prevăzută în art. 24 al Legii nr. 102-XV 
din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă nu a fost acordată, iar din 10.02.2019 a fost exclusă prin 
abrogarea  Legii date. 

2. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va exclude măsura de sprijin 
prevăzută în art. 24 alin. (1) al Legii nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei 
de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 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 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

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

 

Preşedintele Plenului 
  Consiliului Concurenţei   Marcel RĂDUCAN 


