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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, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind forma de notificare, 
procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 30.08.2013, 
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 30.08.2013, Regulamentul 
privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes 
economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 11 
din 30.08.2013, 

analizând notificarea măsurii de sprijin acordată Întreprinderii Municipale 
„Apă-Canal Ocnița” (în continuare – Î.M.  „Apă-Canal Ocnița”) sub formă de 
subvenții/ subsidii precum și transmiterea în gestiune economică a bunurilor 
materiale, parvenită de la Primăria orașului Ocnița, prin intermediul Sistemului 
informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” cu nr. 478, materialele 
anexate și nota examinatorului, 

A CONSTATAT: 
I. CONTEXTUL MĂSURII 

1. Primăria orașului Ocnița a notificat măsurile de sprijin acordate Î.M. „Apă-
Canal Ocnița” sub formă de subvenții/subsidii în sumă de 1 537,3 mii lei, 
precum și transmiterea în gestiune economică a bunurior materiale în valoare 
de 2 603,428 mii lei.  

2. Notificarea a devenit efectivă la data de 24.10.2019. 
3. Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina web 

oficială a Consiliului Concurenței la data de 30.10.2019, în conformitate cu 
prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la 
ajutorul de stat, în vederea asigurării transparenței procesului decizional. 



 

II. BAZA LEGALĂ PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE SPRIJIN 
 

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 – XV din 
24.10.2002. 

- Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. 
- Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi 

de canalizare. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 07/15 din 10.12.2015 „Cu privire la 

aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor menajere”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 01/02 din 24.02.2016 „Cu privire la 

rectificarea bugetului orășenesc pentru anul 2016”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 01/03 din 24.09.2016 „Cu privire la 

transmiterea unor mijloace fixe la balanța Î.M. „Apă-Canal Ocnița””. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 08/02 din 14.12.2016 „Cu privire la 

rectificarea bugetului orășenesc pe anul 2016”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 02/06 din 21.04.2016 „Cu privire la 

transmiterea unor mijloace fixe la balanța Î.M. „Apă-Canal Ocnița”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 06/04 din 22.09.2016 „Cu privire la 

transmiterea unor mijloace fixe la balanța Î.M. „Apă-Canal Ocnița”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 08/15 din 14.12.2016 „Cu privire la 

transmiterea unor mijloace fixe la balanța Î.M. „Apă-Canal Ocnița”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 07/15 din 18.10.2017 „Cu privire la 

atribuirea unor servicii de interes economic general Î.M. „Apă-Canal Ocnița”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 02/05 din 22.02.2017 „Cu privire la 

rectificarea bugetului orășenesc pe anul 2017”. 
- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 02/07 din 21.02.2018 „Cu privire la 

aprobarea tarifelor la unele servicii de furnizare de către Î.M. „Apă-Canal 
Ocnița”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 02/10 din 21.02.2018 „Cu privire la 
modificarea deciziei de aprobare a bugetului orașului Ocnița pentru anul 
2018”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 03/07 din 23.03.2018 „Cu privire la 
modificarea deciziei de aprobare a bugetului orașului Ocnița pentru anul 
2018”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 11/03 din 13.12.2018 „Cu privire la 
completarea deciziei consiliului orășenesc „Cu privire la aprobarea tarifelor la 
unele servicii furnizate de către Î.M. „Apă-Canal Ocnița” nr.02/07 din 
21.02.2018”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 05/02 din 24.05.2018 „Cu privire la 
transmiterea autotransportului specializat Nissan Cabstar în gestiunea Î.M. 
„Apă-Canal Ocnița”. 
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- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 05/06 din 24.05.2018 „Cu privire la 
completarea deciziei consiliului orășenesc „Cu privire la aprobarea tarifelor la 
unele servicii furnizate de către Î.M. „Apă-Canal Ocnița” nr. 02/07 din 
21.02.2018 din 2018”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 04/03 din 26.04.2018 „Cu privire la 
transmiterea autotransportului specializat MAZ în gestiunea Î.M. „Apă-Canal 
Ocnița”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 11/02 din 13.12.2018 „Cu privire la 
aprobarea contractelor de delegare a unor servicii Î.M. „Apă-Canal Ocnița”. 

- Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 10/03 din 23.11.2018 „Cu privire la 
atribuirea unor servicii de interes economic general Î.M. „Apă-Canal Ocnița”. 

 

III. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 
4. Beneficiarul măsurii de sprijin este Î.M. „Apă-Canal Ocnița” – agent 

economic cu personalitate juridică, constituit în exclusivitate în baza 
proprietății municipale, care, prin utilizarea ei judicioasă, produce anumite 
tipuri de mărfuri (producție), execută lucrări și prestează serviciile necesare 
pentru satisfacerea cerințelor fondatorului (ale unității administrativ-teritoriale 
fondatoare) și pentru realizarea intereselor sociale și economice ale 
comunității.  

5. Î.M. „Apă-Canal Ocnița” (IDNO 1012604000813) cu sediul în or. Ocnița, 
str. Mihai Viteazul 6. 

6. Întreprinderea a fost creată prin Decizia Consiliului orășenesc Ocnița nr. 
02/10 din 15.02.2012, fondator unic fiind Consiliul orășenesc Ocnița. 

7. Întreprinderea desfășoară următoarele genuri de activitate: 
- captarea, epurarea și distribuția apei; 
- construcții de gospodărire a apelor; 
- construcții inginerești civile; 
- lucrări de terasament; 
- prestarea serviciilor de transport; 
- eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități 

similare; 
- lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 
- lucrări de construcții a altor proiecte inginerești; 
- lucrări de demolare a construcțiilor; 
- lucrări de pregătire a terenului de construcții; 
- lucrări de instalații pentru construcții; 
- lucrări speciale de construcții; 
- activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, 

mașinilor și utilajelor; 
- activități de curățenie; 
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- activități de întreținere peisagistică; 
- activități de pompe funebre și similare. 
 

IV. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN NOTIFICATĂ 
8. Măsurile de sprijin acordate de Consiliul orășenesc Ocnița către Î.M. „Apă-
Canal Ocnița” constau în: 

Oferirea subvențiilor/subsidiilor în perioada 2016-2019, în sumă de 1 537,3 
mii lei, care au fost folosite pentru: 

- Acoperirea datoriilor creditoare ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița” – 32,5 mii lei, în 
baza Deciziei nr. 01/02 din 24.02.2016. 

- Achitarea compensării pierderilor pentru tarifele nebalansate la apă și 
canalizare – 80,0 mii lei, în baza Deciziei nr. 01/02 din 24.02.2016. 

- Reparații curente a apeductului orașului – 41,4 mii lei, în baza Deciziei nr. 
08/02 din 14.12.2016. 

- Reparația apeductului la Î.M. „Apă-Canal Ocnița” – 160,4 mii lei, în baza 
Deciziei nr. 02/05 din 22.02.2017. 

- Compensarea pierderilor pentru tarifele nebalansate la apă și canalizare – 80,0 
mii lei, în baza Deciziei nr. 02/05 din 22.02.2017. 

- Compensarea pierderilor la tarifele nebalansate la apă și canalizare și 
compensarea diferenței de tarif pentru evacuarea deșeurilor menajere – 143,0 
mii lei, în baza Deciziilor nr. 02/10 din 21.02.2018 – 80,0 mii lei și nr. 03/07 
din 23.03.2018 – 63,0 mii lei. 

- Subsidii – 1000,0 mii lei pentru serviciile de evacuare a deșeurilor ș.a., în baza 
Deciziei nr. 11/02 din 13.12.2018 (pct. 3). 

 
Transmiterea în gestiune economică Î.M. „Apă-Canal Ocnița”, în 

perioada 2016-2019, în valoare de 2 958 mii lei, a următoarelor bunuri: 
În baza Deciziei nr. 08/15 din 14.12.2016: 

- Automobil „Gaz 5312”, 1 buc., cu valoarea totală de 68,0 mii lei, anul 1988. 
- Fântâni ale rețelei de apă, 20 buc., cu valoarea totală de 4,0 mii lei, anul 1956. 
- Rampă de depozitare a deșeurilor, 1 buc., cu valoarea totală de 257,4 mii lei, 

anul 2005. 
În baza Deciziei nr. 06/04 din 22.09.2016: 

- Tomberoane, 20 buc., cu valoarea totală de 39,0 mii lei. 
În baza Deciziei nr. 02/06 din 21.04.2016: 

- Tomberoane, 30 buc., cu valoarea totală de 58,5 mii lei. 
- Urne de gunoi stradale, cu valoarea totală de 16,8 mii lei. 

În baza Deciziei nr. 07/02 din 10.12.2015: 
- Pompă „ATV-8-25-150”, 1 buc., cu valoarea totală de 31,0 mii lei. 

În baza Deciziei nr. 01/03 din 24.09.2016: 
- Contor apă „MVM dm 15”, 1250 buc., cu valoarea totală de 746,8 mii lei. 
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- Contor apă „Woltman dm 50”, 4 buc., cu valoarea totală de 24,1 mii lei. 
- Contor apă „Woltman dm 65”, 4 buc., cu valoarea totală de 33,1 mii lei. 

În baza Deciziei nr. 05/02 din 24.05.2018: 
- Autotransport specializat „Nisan Cabstar Autoturn EZ 220 VIN”, cu valoarea 

totală de 738,0 mii lei. 
În baza Deciziei nr. 04/03 din 26.04.2018: 

- Mașină specializată „MAZ-5912B2-31”, cu valoarea totală de 941 254,53 lei. 
 

Tabelul 1. Subvenții/subsidii acordate Î.M. „Apă-Canal Ocnița” 
Nr. 
d/o 

Denumirea mijloacelor fixe Cantitatea Anul 
transmiterii 

Suma 
mii (lei) 

1. Subvenții/subsidii  2016 153,9 
2. Subvenții/subsidii   2017 240,4 
3. Subvenții/subsidii  2018 143,0 
4. Subvenții/subsidii   01.2019 1 000,0 

                                                                                 Total 1 537,3 
Sursa: Formularul de notificare 
 
Tabelul 2. Bunuri transmise în gestiune economică Î.M. „Apă-Canal Ocnița” 

Nr. 
d/o 

Denumirea mijloacelor fixe Cantitatea Anul dării în 
exploatare 

Suma 
mii (lei) 

1. Automobil Gaz 5312, an. 1988 1 1988 68,0 
2.  Fântâni ale rețelei de apă, an. 1956 20 1956 4,0 
3. Rampă de depozitare a deșeurilor, an. 2005 1 2005 257,4 
4. Containere (tomberoane) 50 2016  97,5 
5. Urne de gunoi 40 2016  16,8 
6. Pompă ATV-8-25-150 1 2015  31,0 
7. Contoare apă Woltman 8 2016  57,2 
8. Contor de apă MVM 1250 2016  746,8 
9. Autotransport specializat NisanCabstar 

Autoturn EZ 220 VIN 
1 2018  738,0 

10. Mașină specializată MAZ-5912B2-310 1 2018  941,3 
                               Suma totală a bunurilor transmise 2 958 

Sursa: Formularul de notificare 
 

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

 9. Pentru a constitui ajutor de stat, conform art. 3 din Legea nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, măsura de sprijin trebuie să 
îndeplinească cumulative următoarele condiții: 

a) să fie acordată din resurse de stat sau din resursele unităților 
administrativ - teritoriale 
Măsurile de sprijin au fost acordate din resursele bugetului local al or. Ocnița, 
sub formă de subvenții/subsidii și bunuri. Respectiv, este întrunită condiția 
impusă de legislație privind acordarea măsurii din resursele unității 
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administrativ-teritoriale. 

b) să fie acordată în mod selectiv 
Măsurile de sprijin au fost acordate direct Î.M. „Apă-Canal Ocnița”, fără 
organizarea unui concurs, în așa mod respectându-se principiul selectivității. 
 

c) să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut 
în condiții normale de piață 
Un avantaj este orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut 
obține în condiții normale de piață, și anume în absența intervenției statului. 
Noțiunea de avantaj include toate situațiile în care întreprinderile sunt scutite 
de costurile inerente activității lor economice. Ca rezultat al intervenției 
statului, întreprinderea își va micșora costurile aferente activității sale, pe care 
în condiții normale de piață ar fi trebuit să le suporte. Acordarea măsurii de 
sprijin va avea un efect favorabil asupra indicatorilor economico-financiari. 
Astfel, Î.M. „Apă-Canal Ocnița” i-a fost acordat un avantaj economic care nu 
ar fi fost obținut în condiții normale de piață, fiind favorizată în comparație cu 
potențialii săi concurenți.  

 

d) să denatureze sau riscă să denatureze concurența 
Se consideră că o măsură de stat denaturează sau amenință să denatureze 
concurența în cazul în care, aceasta este susceptibilă să amelioreze poziția 
concurențială a beneficiarului în comparație cu celelalte întreprinderi cu care 
aceasta concurează. În practica Uniunii Europene, se consideră în general că 
există o denaturare a concurenței în sensul articolului 107 alin. (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01) [...], atunci când statul 
acordă un avantaj financiar unei întreprinderi într-un sector liberalizat în care 
există sau ar putea exista concurența. Astfel, măsura de sprijin acordată Î.M. 
„Apă-Canal Ocnița” riscă să distorsioneze concurența. 

 

 10. Luând în considerație că au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la 
art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, susținem 
că măsurile de sprijin examinate pot constitui ajutor de stat. 

 
 

VI. EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII AJUTORULUI DE STAT 
 

 11. Ajutorul de stat trebuie să schimbe comportamentul unei întreprinderi 
beneficiare în aşa fel, încât să desfăşoare o activitate care să contribuie la 
realizarea unui obiectiv de interes public şi pe care nu ar fi desfăşurat-o în 
absenţa ajutorului, sau care ar fi fost realizată într-o manieră limitată sau 
diferită. 

 

 12. Obiectivele acordării prezentului ajutor de stat sunt: 
- dezvoltarea regională, și anume dezvoltarea or. Ocnița din Regiunea de 
Dezvoltare Nord; 
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- susținerea beneficiarilor care prestează servicii de interes economic general 
(în continuare - SIEG), servicii de alimentare cu apă și de canalizare, de 
colectare, transportare și întreținere a terenului pentru depozitarea deșeurilor 
menajere. 
 

 13. Potrivit pct. 3 din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru dezvoltare 
regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.4 din 
30.08.2013, acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii este justificată de 
necesitatea susţinerii dezvoltării regionale prin sprijinirea investiţiilor şi a 
creării de noi locuri de muncă, prin extinderea şi diversificarea activităţilor 
economice ale întreprinderilor situate în regiunile slab dezvoltate şi prin 
încurajarea întreprinderilor să înfiinţeze noi unităţi în aceste regiuni. 

 

 14. Un alt obiectiv al acordării ajutorului de stat este asigurarea infrastructurii 
pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, colectare, 
transportare și întreținere a terenului pentru depozitarea deșeurilor menajere, 
pentru locuitorii din or. Ocnița. 

 

 15. Pentru a fi compatibil, un ajutor de stat acordat beneficiarilor care prestează 
SIEG trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) să fie necesar în vederea operării SIEG; 
b) să nu denatureze în mod nejustificat concurenţa. 
 

 16. Atribuirea serviciului de interes economic general a fost realizată în baza 
Deciziei Consiliului orășenesc Ocnița nr. 10/03 din 23.11.2018 „Cu privire la 
atribuirea unor servicii de interes economic general „Apă - Canal Ocnița” și a 
Contractului de delegare a serviciilor de evacuare a deșeurilor din 28.11.2018, 
încheiat între Primăria orașului Ocnița și Î.M. „Apă - Canal Ocnița”. 

  Î.M. „Apă - Canal Ocnița” operează serviciile de alimentare cu apă și de 
canalizare în baza licenței pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare - AC nr. 000566 din 18.01.2016, valabilă până la 
18.01.2041. 

 

 17. Conform prevederilor punctului 3 din Contractul de delegare a serviciilor de 
evacuare a deșeurilor din 28.11.2018, încheiat între Primăria orașului Ocnița și                
Î.M. „ Apă - Canal Ocnița”, obiectivele acordării ajutorului de stat sunt 
orientate în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor prin 
promovarea calității și eficiența acestor servicii, protecția mediului înconjurător 
și dezvoltarea durabilă a serviciilor. 

 

 18. În orașul Ocnița există un sistem de alimentare cu apă de o lungime totală de 
35,9 km de rețele, inclusiv 5 stații de pompare, 3 sonde de adâncime, având o 
capacitate de 2.500 m3 /zi. Consumul specific mediu este de 10 l/pers/zi, apa 
nefacturată în sistem fiind de cca. 48,6%. Consumul energetic specific este de 
cca 3,1 kWh/m3 . Localitățile rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii. 
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 19. Sistemul de canalizare existent în orașul Ocnița constă dintr-o rețea de 
canalizare de o lungime totală de 4,1 km, inclusiv 1 stație de pompare și 1 
stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o capacitate de 300 m3 /zi, 
din care doar 36,3% sunt utilizate. Unele segmente din sistemul de canalizare, 
inclusiv stațiile de pompare au fost recent renovate, pe când stația de epurare 
rămâne în condiție deplorabilă. Localitățile rurale nu dispun de sisteme 
centralizate de canalizare. 

 20. Alimentarea cu apă în orașul Ocniţa este caracterizată printr-o infrastructură 
funcțională, dar învechită şi uzată ce necesită modernizare urgentă. Cu excepția 
instalațiilor noi construite, infrastructura este depăşită, aflându-se în stare 
proastă din cauza întreținerii insuficiente în ultimele două decenii. 

 

 21. Sursa de apă în orașul Ocniţa sunt cele 4 fântâni arteziene amplasate pe 
teritoriul oraşului. Toate instituţiile publice sunt conectate la apeduct. 

 

 22. Stația de epurare dată în exploatare în a. 2010 este modernă și are capacitate 
de prelucrare de 1000 m3, dar se utilizează doar 300 m³. Construcţia obiectului 
menţionat s-a realizat din banii alocați de Fondul Ecologic Național, Guvernul 
RM și APL. Această stație are capacitate de deservire a 1600 apartamente, cca. 
4000 oameni. În prezent, se preconizează construcția a încă 2 stații de epurare 
în sectorul privat și industrial, în acest sens existând și proiecte tehnice 
necesare. 

 

 23. În oraşul Ocniţa, infrastructura şi managementul deşeurilor menajere este 
extrem de slab dezvoltată, atât cantitativ, cât şi calitativ. Se atestă un nivel înalt 
de poluare a solurilor, apelor şi altor componente ale mediului, cauzat de 
tradiţiile neprietenoase ale mediului şi infrastructura slab dezvoltată, dar şi de 
indiferenţa populaţiei. Pentru oraş e specifică colectarea neseparată a 
deşeurilor. 

 

 24. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor în r-nul Ocnița este 
planificată să aibă loc în cadrul Zonei de management al deşeurilor, alcătuită 
din raionele Donduşeni, Edineţ şi Briceni, conform scenariului din cadrul 
planificării regionale şi Strategiei de gestionare a deşeurilor, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10.03.2013. 

 

 25. Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
de salubrizare în raionul Ocniţa. Acestea vor fi realizate în cadrul 
implementării ţintelor de dezvoltare a sectorului din cadrul PRS de 
management al deşeurilor pentru RDN, care se concentrează pe realizarea 
obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung. Obiectivele se axează pe aspectele 
ce ţin de acoperirea populaţiei cu servicii de colectare a deşeurilor, de 
recuperare a resurselor din ambalaje şi deşeurile organice, precum şi aspecte 
privind managementul fluxului de deşeuri specifice, concomitent cu 
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consolidarea capacităţilor instituţionale la nivelul regiunii/zonei de 
management şi a cadrului legislativ în domeniu. 

 

 26. Valoarea ajutorului de stat, pe care l-a primit Î.M. „Apă-Canal Ocnița”, sub 
formă de bunuri materiale este echivalentul chiriei pe care ar fi achitat-o 
întreprinderea pentru bunurile primite în gestiune, calculată conform Anexei la 
Legea bugetului de stat pentru anii 2016, 2017 și 2018. Astfel, întreprinderea ar 
fi trebuit să achite 2 603,428 mii lei pentru chiria bunurilor transmise în 
gestiune economică, pentru perioada anilor 2016 - 2022. 

 27. De asemenea, Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a beneficiat și de subvenții/subsidii, 
în perioada 2016-2019, în sumă de 1 537,3 mii lei. În total, valoarea ajutorului 
de stat acordat a constituit 4 140,728 mii lei. 

 

28. Ajutoarele care pot fi acordate în mai multe tranșe se actualizează la valoarea 
lor în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare 
este rata medie a dobânzilor de bază pe piața interbancară aplicabilă la data 
acordării ajutorului. 

 

 29. Astfel, rata CHIBOR la data de 21.04.2016, la operațiunile pe un termen mai 
mare de 12 luni, a fost de 26,11 %. Valoarea actualizată a ajutorului de stat 
pentru perioada 2016 - 2022 este de 1 883,117 mii lei, conform Tabelului 3. 

 
Tabelul 3. Calcularea valorii actualizate a ajutorului de stat pentru perioada 2016 - 2022 

Nr. Indicatori Anii 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Ajutor de 
stat 
actualizat 

160566.10 363365.40 482186.15 666414.80 168436.75 41274.28 873.09 

 

 30. Serviciile de utilitate publică au ca obiectiv asigurarea condițiilor de viață 
mai bune pentru populație și prezintă o importanță socială majoră pentru 
administrația publică. Ajutorul de stat acordat este destinat asigurării unui 
nivel mai înalt al condițiilor de trai, al sănătății locuitorilor și al unui mediu 
ambiant mai curat și sănătos prin dezvoltare durabilă a infrastructurii de 
alimentare cu apă potabilă și de canalizare, precum și colectare, transportare și 
întreținere a terenului pentru depozitarea deșeurilor menajere în or. Ocnița. 

 

 31. Ajutorul de stat acordat Î.M. ” Apă – Canal Ocnița” este necesar în vederea 
operării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare, precum și 
colectarea, transportarea și întreținerea terenului pentru depozitarea deșeurilor 
menajere. În condiţiile existenței unei pieţe reglementate, întreprinderea nu 
poate percepe pentru furnizarea acestui serviciu un preţ care să depășească 
costurile de exploatare şi un profit rezonabil. 

 

 32. Î.M. ” Apă – Canal Ocnița” este unica întreprindere care prestează servicii de 
alimentare cu apă, de canalizare, precum și colectarea, transportarea și 
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întreținerea terenului pentru depozitarea deșeurilor menajere în orașul Ocnița și 
prezintă un potențial pentru extinderea serviciilor date asupra altor localități din 
raion. 

 

 33. Astfel, ajutorul de stat acordat Î.M. „Apă-Canal Ocnița” în scopul furnizării 
serviciului public de apă și canalizare, precum și colectarea, transportarea și 
întreținerea terenului pentru depozitarea deșeurilor menajere, în conformitate cu 
obiectivele beneficiarului  și exploatarea sistemelor și a infrastructurii necesare 
în acest sens este compatibil cu mediul concurențial normal. Reieşind din 
constatările expuse, ținând cont de prevederile legislaţiei Republicii 
Moldova, în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi art. 
10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 
stat, Plenul Consiliului Concurenţei, 

 
DECIDE: 

 

1. Măsura de sprijin notificată de către Primăria orașului Ocnița, având ca 
beneficiar Î.M. „Apă - Canal Ocnița” ce constă în alocarea de 
subvenții/subsidii, precum și transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a 
bunurilor materiale, constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 
139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

2. A autoriza ajutorul de stat pentru furnizarea serviciului public de apă și 
canalizare, precum și colectare, transportare și întreținere a terenului pentru 
depozitarea deșeurilor menajere, acordat Î.M. „Apă - Canal Ocnița”. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
4. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 
 
 
 
 
 
 
 

Președintele  
Consiliului Concurenței           Marcel RĂDUCAN 
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