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DECIZIE 
mun. Chișinău 

 

din 19 noiembrie 2020                                                   Nr. ASS-58 

Plenul Consiliului Concurenţei,  
acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183/2012, art.10 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, 

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.1/2013, cu prevederile 
Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenţei nr.2/20131, 

analizând notificarea măsurii de sprijin privind acordarea de granturi și/sau 
subvenții întru participare la Programele implementate de către Agenția de Investiții, 
parvenită de la Agenția de Investiții, prin intermediul Sistemului informațional 
automatizat ”Registrul ajutoarelor de stat” cu nr. 523 din 03.06.2020, nota 
examinatorului și materialele anexate,  

A CONSTATAT: 
1. Agenția de Investiții (în continuare -Agenție) a notificat măsura de sprijin 

privind acordarea de granturi și/sau subvenții în vederea participării la 
Programele implementate de către Agenție. 

2. Notificarea a devenit efectivă la data de 13.10.2020. 
3. Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina web oficială 

a Consiliului Concurenței în data de 13.10.2020, în conformitate cu prevederile 

1 Din 30.11.2020 în vigoare Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 1/2020 
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art. 18 alin. (1) din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, în vederea 
asigurării transparenței procesului decizional. 

I. Obiectivul schemei 
4. Obiectivul schemei este promovarea imaginii țării pe piața externă prin: 

susținerea entităților pentru participarea și organizarea expozițiilor, 
festivalurilor și târgurilor pe piețele de interes, organizarea forumurilor 
oamenilor de afaceri, elaborarea studiilor de piață etc. 

II. Baza legală 
5. Schema de ajutor este implementată în baza actelor: 

1) Hotărârea Guvernului nr.322/2018 cu privire la organizarea și funcționarea 
Agenției de Investiții. 

2) Hotărârea Guvernului nr. 511/2016 cu privire la aprobarea Strategiei 
naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 
2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. 

3) Ordinul Agenției de Investiții nr.17/2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de acordare a granturilor și subvențiilor 
în cadrul Programelor Agenției de Investiții. 

III. Domeniul de aplicare 
6. Prezenta schemă de ajutor se aplică pentru: participarea și organizarea 

expozițiilor, festivalurilor, târgurilor; organizarea forumurilor oamenilor de 
afaceri, cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, tururi informaționale și de 
presă; elaborarea studiilor de piață, studiilor de fezabilitate și altor activități. 

7. La Programul implementat de către Agenție pot aplica asociații de profil 
înregistrate în Republica Moldova, cu excepția cazurilor în care într-un sector 
al economiei naționale nu este asociație. În aceste cazuri, granturile și/sau 
subvențiile sunt oferite direct întreprinderii care activează în sectorul dat a 
economiei. 

IV. Beneficiarii schemei de ajutor 
8. În sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, beneficiar al 

ajutorului este persoana fizică/juridică angajată într-o activitate economică, care 
primește ajutor.  

9. Ajutorul poate fi acordat direct și în anumite cazuri poate fi oferit indirect 
(Cazul: Schema de turism din Sicilia, Decizia 1999/99/EC din 03.06.1998). În 
acest context, este important de a fi identificați toți beneficiarii direcți și 
indirecți ai măsurilor de sprijin oferite de către stat . 
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10. Măsurile de sprijin primite de către asociațiile de profil de la Agenție sunt 
orientate, ulterior, spre activitatea membrilor acestora (întreprinderi), în vederea 
acoperirii cheltuielilor de participare și organizare a expozițiilor, festivalurilor, 
târgurilor; la elaborarea studiilor de fezabilitate, studiilor de piață și altor 
cheltuieli. 

11. Întreprinderile - membrii asociațiilor de profil obțin un avantaj indirect din 
granturile și/sau subvențiile oferite de către Agenție prin micșorarea 
cheltuielilor aferente promovării produselor/serviciilor oferite pe piață, 
elaborării studiilor de piață etc. 

12. Prin urmare, măsurile de sprijin oferite de către Agenție au un efect indirect 
asupra activității economice a  întreprinderilor - membrii asociațiilor de profil.  

13. Beneficiarii schemei de ajutor sunt întreprinderile - membrii asociațiilor de 
profil și întreprinderile care beneficiază direct de măsuri de sprijin de la 
Agenție. 

V. Condiții de acordare a ajutorului 
14. Proiectele care urmează a fi finanțate în cadrul Programelor implementate de 

către Agenție sunt selectate pe baza criteriilor: capacitatea asociației de a 
realiza proiectul; fundamentarea obiectivelor; motivarea bugetului; capacitatea 
de cofinanțare; capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și parteneri; 
actualitatea proiectului; calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a 
rezultatelor. 

15.  Proiectele asociaților nu sunt selectate în cazul în care: a fost prezentată 
documentația incompletă și nu a reacționat la solicitarea Agenției de a suplini 
aceasta în termen de 5 zile; au conturi bancare blocate; nu au respectat un 
contract de grant și/sau subvenții în ultimii 2 ani sau au prezentat în aceeași 
perioadă declarații inexacte la o participare anterioară. 

VI. Durata și bugetul schemei 
16. Schema de ajutor este implementată de la data adoptării Regulamentului cu 

privire la modul de acordare a granturilor și subvențiilor în cadrul Programelor 
Agenției de Investiții (aprobat prin Ordinul nr. 17/2018). 

17. Valoarea anuală total estimată a bugetului schemei de ajutor de minimis este de 
5 mil. lei.  

VII. Modalitatea de implementare a schemei 
18. Ajutorul se acordă sub formă de subvenții și/sau granturi. 

3 
 



19. Ajutorul este oferit în tranșe aferente realizării proiectului potrivit contractului. 
Ultima tranșă este efectuată după încheierea activității și prezentarea 
documentelor justificative.   

20. Ajutorul se consideră acordat la data la care beneficiarului îi este conferit 
dreptul legal de a primi ajutor, în conformitate cu legislația în vigoare, 
indiferent de data la care ajutorul de minimis a fost efectiv acordat 
întreprinderii respective. 

21. Valoarea medie estimativă al ajutorului per întreprindere este de 100 000 lei, 
fiind în limita sumei reprezentată de pragul de minimis în sensul Legii nr. 
139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 

22. Pot beneficia de granturi și/sau subvenții ai Programelor implementate de către 
Agenția, asociațiile de profil înregistrate în Republica Moldova, care prezintă 
următoarele acte: solicitare, proiectul, bugetul de venituri și cheltuieli al 
proiectului, datele privind persoana juridică, CV-ul directorului de proiect, 
copia statutului organizației, copia deciziei de înregistrare a organizației, 
dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți, copiile 
situațiilor financiare anuale pe 2 ani consecutivi prezentate Serviciului 
informațional al rapoartelor financiare, certificatul organului de conducere al 
asociației privind lipsa obligațiilor restante față de alte persoane fizice sau 
juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite. 

23. Colegiu desemnat prin ordinul Directorului general al Agenției va aproba în 
baza criteriilor lista proiectelor selectate, precum și valoarea suportului 
financiar pentru fiecare proiect în parte. Agenția cu beneficiarul Programului va 
semna un contract la care se va anexa proiectul și bugetul de cheltuieli 
aprobate. 

24. Subvențiile și/sau granturile acordate în cadrul prezentei scheme pot acoperi 
următoarele cheltuieli: chiria spațiului expozițional; construcția și design stand; 
chirie mobilier și utilaj pentru echiparea standului expozițional; taxa de 
participare la expoziții și seminare; taxa de asigurare, pază etc. a standului; 
servicii de logistică și transportul mostrelor, destinate expozițiilor, târgurilor și 
evenimentelor de promovare a exporturilor și atragerea investițiilor; servicii de 
tipar; servicii de design și machetare; servicii de chirie a sălilor de conferință; 
servicii pentru deservirea evenimentelor; studii de piață; servicii de chirie și 
echipament; servicii de instruire; servicii de alimentație a delegațiilor străine și 
servicii de protocol, cazare și transport de persoane.   
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VIII. Efecte și beneficii 
25. Ca urmare a implementării Programului se scontează la atragerea investițiilor 

străine, susținerea activității investiționale și protejarea investițiilor, 
promovarea exporturilor, promovarea turismului, fortificarea și implementarea 
diplomației economice.  

IX. Reguli privind evidența, raportarea și monitorizarea ajutorului 
26. Evidența, raportarea și monitorizarea ajutorului se efectuează în conformitate 

cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și Regulamentul privind 
ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței 
nr. 1/2020 (în vigoare din 30.11.2020). 

27. Agenția va verifica utilizarea ajutorului de minimis acordat, aflat în derulare şi 
va dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin 
schemă și/sau de legislația națională aplicabilă. 

28. Agenția va păstra informația privind ajutorul de minimis acordat pe o perioadă 
de 10 ani de la data la care a fost oferit ultimul ajutor individual în cadrul 
schemei de ajutor de minimis. 

29. Agenția va raporta anual, până la data de 31 martie, Consiliului Concurenței 
informația cu privire la ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor schemei 
de ajutor de minimis.  

Reieşind din constatările expuse, în vederea realizării angajamentelor asumate 
prin art. 340 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, în temeiul art.41 al 
Legii concurenţei nr. 183/2012 şi art.10 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul 
de stat, Plenul Consiliului Concurenţei  

 
DECIDE: 

1. A constata că măsura de sprijin acordată, în baza Regulamentului cu privire la 
modul de acordare a granturilor și subvențiilor în cadrul Programelor Agenției de 
Investiții (aprobat prin Ordinul Agenției de Investiții nr.17/2020), constituie 
schemă de ajutor de minimis în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la 
ajutorul de stat. 

2. A informa Agenția de Investiții referitor la faptul că, măsurile de sprijin oferite în 
cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis urmează a fi acordate cu respectarea 
prevederilor Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 1/2020 (în vigoare din 30.11.2020). 
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3. Agenția de Investiții va transmite anual Consiliului Concurenței informații privind 
ajutoarele de minims per beneficiar care fac obiectul prezentei Decizii, în vederea 
actualizării Registrului ajutoarelor de stat, conform art. 19 din Legea nr. 139/2012 
cu privire la ajutorul de stat. 

4. Decizia intră în vigoare la data adoptării. 
5. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
 

Marcel RĂDUCAN 

Președinte 
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