
  

 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI 
 

DECIZIE 

 

Nr.  ASO - 96                                                                        
din 19.12.2019                                                                                   mun. Chişinău 
 
Plenul Consiliului Concurenței,  
acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, art. 2 şi 

art. 10 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Hotărârii 
Parlamentului privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei 
nr. 331 din 30.11.2018, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 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 și prevederile 
Regulamentului privind evaluarea ajutoarelor de stat pentru cultură și pentru 
conservarea patrimoniului, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 
3 din 08.09.2016 cu privire la aprobarea unor acte normative privind evaluarea 
ajutoarelor de stat sectoriale, 

analizând notificarea unor măsuri de sprijin acordate Întreprinderii de Stat - 
Publicația Periodică - Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”, parvenită de la Direcția Generală 
de Finanțe a UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, prin intermediul 
Sistemului informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” cu nr. 468 din 
19.06.2019, materialele anexate și nota examinatorului, 

 
A CONSTATAT: 

I. CONTEXTUL MĂSURILOR  

CONSILIUL 
CONCURENŢEI  

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 
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1. Direcția Generală de Finanțe a UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al 
Găgăuziei (în continuare - DGF a UTA Găgăuzia), prin notificarea nr. 468 din data de 
19.06.2019, a notificat acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat - 
Publicația Periodică - Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” (în continuare – Ziarul „ВЕСТИ 
ГАГАУЗИИ”), în baza art. 8 al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, 
prevederile Regulamentului cu privire la forma de notificare, procedura de examinare şi 
adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013 și prevederile Regulamentului privind 
evaluarea ajutoarelor de stat pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 08.09.2016 cu privire la 
aprobarea unor acte normative privind evaluarea ajutoarelor de stat sectoriale, anexat 
fiind formularul general de notificare a ajutorului de stat. 

2. Notificarea a devenit efectivă la data de 04.11.2019. 
3. Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina oficială web a 

Consiliului Concurenței la data de 11.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 18 
alin. (1) din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, în vederea asigurării 
transparenței în procesul decizional. 

II. BAZA LEGALĂ PENTRU ACORDAREA MĂSURILOR DE SPRIJIN 

4. Baza legală pentru acordarea măsurilor de sprijin constituie: 
• Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei 

(Gagauz-Yeri). 
• Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 
• Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012. 
• Legea UTA Găgăuzia nr. 31 din 23.11.2018 cu privire la modificarea și 

completarea Legii UTA Găgăuzia nr. 16-IX/VI din 08.12.2017 cu privire la bugetul 
pentru anul 2018. 

• Legea UTA Găgăuzia nr. 32-XX/VI din 07.12.2018 cu privire la bugetul pentru 
anul 2019. 

• Hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei nr. 18-VIII/I din 25.01.1996 privind 
înființarea ziarului regional al Găgăuziei. 

• Hotărârea Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei nr. 23-XX/II din 
26.09.2000 privind publicarea suplimentului la ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” –
,,Buletinul actelor oficiale ale Găgăuziei”. 

• Statutul redacției Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”. 
• Extras din Registrul bunurilor imobile din 25.09.2019. 

III. BENEFICIARUL MĂSURILOR DE SPRIJIN 

5. Beneficiarul măsurilor de sprijin este Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”, înregistrat 
la Camera Înregistrării de Stat ca Întreprindere de Stat – Publicația Periodică - Ziarul 
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„ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” la data de 04.03.1996, cu numărul de identificare de stat și 
codul fiscal (IDNO): 1004611000713, cu sediul în mun. Comrat, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova, str. Lenin, 200, MD – 3801, în care asociatul unic este Adunarea 
Populară a Găgăuziei – 100%. 

6. Activitatea de bază a beneficiarului este editarea ziarelor. 

IV. OBIECTIVUL MĂSURILOR DE SPRIJIN  

7. Obiectivul de bază al măsurilor de sprijin notificate este ajutorul sectorial, în 
funcție de sectoarele de activitate ale economiei naționale, care constă în reflectarea 
obiectivă, operațională și cuprinzătoare a vieții politice, economice, sociale, culturale și 
spirituale a evenimentelor cu importanță specială care au loc în UTA Găgăuzia. 
Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Prezidiului Adunării Populare a 
Găgăuziei nr. 23-XX/II din 26.09.2000, buletinul oficial ”EKSPRES-KANON”  devine 
parte integrantă a Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”. 

 V. DESCRIEREA MĂSURILOR DE SPRIJIN 

8. Măsura de sprijin notificată este acordată sub formă de subvenții, prevăzute în 
Legea UTA Găgăuzia cu privire la bugetul pentru anul corespunzător, și care au la bază 
calculele efectuate de către Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”. 

9. Conform legilor UTA Găgăuzia cu privire la bugetul pentru anii 2018 – 2019, în 
buget au fost prevăzute subvenții în valoare de 2025,00 mii lei. 

10. Totodată, conform pct. 33 din Formularul general de notificare a ajutorului de 
stat, Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” mai beneficiază suplimentar și de o altă măsură de 
sprijin, acordată sub formă de scutire de la plata pentru locațiune de către Primăria mun. 
Comrat. Valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de scutire de la plata pentru 
locațiune, pentru anii 2018-2019, a constituit 68202,60 lei. 

11. Măsurile de sprijin acordate anterior sub formă de subvenții, erau considerate 
de către furnizor ca ajutor de minimis și au fost raportate Consiliului Concurenței 
corespunzător. Luând în considerare depășirea echivalentului valoric de 2000000 lei per 
beneficiar, acordat aceluiași beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, măsurile de 
sprijin pentru anii 2018-2019 au fost notificate Consiliului Concurenței. 

VI. EVALUAREA MĂSURILOR DE SPRIJIN  

12. În scopul stabilirii dacă o măsură de sprijin intră sub incidența Legii nr. 
139/2012 cu privire la ajutorul de stat, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ patru 
condiții prevăzute la art. 3 alin. (1) al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, 
după cum urmează: 

a) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităților 
administrativ-teritoriale sub orice formă; 

b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii 
normale de piaţă; 
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c) este acordată în mod selectiv; 
d) denaturează sau riscă să denatureze concurența. 
a) Este acordat din resurse de stat sau resursele unităților administrativ-

teritoriale  
13. Acordarea unui avantaj direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat și 

imputabilitatea unei astfel de măsuri în sarcina statului sunt două condiții separate și 
cumulative pentru existența ajutorului de stat. 

 Imputabilitatea statului 
14. În cazul în care o autoritate publică acordă un avantaj unui beneficiar, măsura 

este prin definiție imputabilă statului, chiar dacă autoritatea în cauză beneficiază de 
autonomie juridică față de alte autorități publice. Având în vedere că Adunarea Populară 
a Găgăuziei este cea care decide acordarea subvențiilor, se constată îndeplinirea 
condiției ce ține de imputabilitatea statului. De asemenea, spațiul utilizat de către Ziarul 
„ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” aparține Primăriei mun. Comrat, iar scutirea de la plata pentru 
locațiune implică direct imputabiltatea statului. 

 Transferul de resurse de stat 
15. Numai avantajele acordate direct sau indirect din resurse de stat pot constitui 

ajutor de stat. Transferul resurselor de stat poate lua multe forme. Având în vedere că 
acordarea subvențiilor reprezintă un transfer pozitiv din bugetul UTA Găgăuzia, iar 
valoarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea subvențiilor menționate este 
aprobată anual în Legea bugetului UTA Găgăuzia, se constată existența unui transfer de 
resurse de stat. Într-o altă ordine de idei, pentru a putea fi întrunită condiția de transferul 
de resurse de stat, nu este obligatoriu sa aibă loc un transfer pozitiv de fonduri, este 
suficient renunțarea la veniturile de stat. Renunțarea la veniturile care altfel ar fi fost 
plătite statului constituie un transfer de resurse de stat.  

Ținând cont de faptul că cele două condiții sus menționate sunt îndeplinite 
cumulativ, se constată că aceste măsuri sunt acordate din resurse de stat. 

b) Conferă un avantaj economic 
16. 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. Ori de câte 
ori situația financiară a unei întreprinderi este îmbunătățită ca rezultat al intervenției 
statului în condiții care diferă de condițiile normale de piață, există un avantaj. Noțiunea 
de avantaj include toate situațiile în care întreprinderile sunt scutite de costurile inerente 
activităților lor economice. 

17. Ca rezultat, al intervenției statului, întreprinderea își va micșora costurile 
aferente activității sale, pe care în condiții normale de piață ar urma să le suporte.  

18. Astfel, Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” i-a fost acordat un avantaj economic 
care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață.  

c) Este acordat în mod selectiv 
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19. Pentru a se încadra în domeniul de aplicare a normelor cu privire la ajutorul de 
stat, o măsură de sprijin trebuie să favorizeze „anumite întreprinderi sau producția 
anumitor bunuri”. Prin urmare, nu toate măsurile care favorizează operatorii economici 
se încadrează în noțiunea de ajutor, ci numai cele care acordă un avantaj în mod selectiv 
anumitor întreprinderi sau categorii de întreprinderi sau anumitor sectoare economice.  

20. Luând în considerare că măsurile de sprijin sunt acordate doar unei anumite 
întreprinderi - Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”, respectiv condiția selectivității se 
consideră întrunită. 

d) Denaturează sau riscă să denatureze concurența 
21. Pentru a se considera că ajutorul denaturează concurența, în mod normal, este 

suficient ca ajutorul să ofere beneficiarului un avantaj prin scutirea de cheltuieli pe care, 
în caz contrar, acesta ar fi trebuit să le suporte în cursul operațiunilor comerciale 
curente, ori în cazul dat statul acordă un avantaj financiar unei întreprinderi într-un 
sector liberalizat în care există sau ar putea exista concurență.   

22. Astfel, ținând cont că activitatea de editare a ziarelor este o activitate 
liberalizată și  poate fi practicată inclusiv de alte întreprinderi, persistă riscul 
distorsionării concurenței. 

23. Ținând cont de cele menționate anti, se constată că măsurile de sprijin întrunesc 
criteriile ajutorului de stat, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutor 
de stat. 

24. Reieșind din faptul că obiectivul declarat al acestor măsuri de sprijin constituie 
ajutor sectorial, în funcție de sectoarele de activitate ale economiei naționale, poate fi 
considerat compatibil cu mediul concurențial normal, în conformitate cu art. 5 alin. (1) 
lit. (i) al Legii cu privire la ajutorul de stat, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de 
Regulamentul privind evaluarea ajutoarelor de stat pentru cultură și pentru conservarea 
patrimoniului, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 
08.09.2016 ( în continuare - Regulament).  

25. Potrivit pct. 8 lit. (f) din Regulament, Consiliul Concurenței evaluează 
acordarea ajutoarelor de stat pentru activitățile de scriere, editare, producție, distribuție, 
digitizare și publicare a operelor muzicale, literare, inclusiv a traducerilor, ziarelor și 
revistelor. 

26. În baza informației prezentate de către Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”, datorită 
asistenței de stat, peste 1000 de rezidenți și 100 de organizații ale UTA Găgăuzia, 
aproximativ 50 rezidenți și 15 organizații din regiunea Cahul și aproximativ 10 din 
mun. Chișinău au posibilitatea să acceseze informații despre viața politică, economică, 
socială, culturală și spirituală, precum și despre evenimentele cu importanță specială 
care au loc în UTA Găgăuzia. Populația UTA Găgăuzia are posibilitatea să participe 
activ la viața UTA Găgăuzia și la îmbunătățirea calității vieții populației. De asemenea, 
societatea Găgăuziei are ocazia de a fi complet informată despre conținutul actelor 
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normative adoptate de către autorități, despre viața cotidiană a autonomiei, istoria 
acesteia, cele mai importante evenimente din UTA Găgăuzia. 

27. Potrivit pct. 13 din Regulament, la evaluarea ajutoarelor de exploatare, 
Consiliul Concurenței ia în calcul ca valoarea ajutoarelor să nu depășească ceea ce este 
necesar pentru acoperirea pierderilor din exploatare și a profitului rezonabil pe perioada 
relevantă și dacă acest lucru se asigură ex-ante, pe baza unor estimări rezonabile. 

28. În confomritate cu prevederile de la pct. 8 lit.f) din Regulament, Consiliul 
Concurenței va evalua următoarele costuri: 

a) costurile aferente publicării de opere muzicale și literare, inclusiv onorariile 
autorilor (costurile aferente drepturilor de autor), onorariile traducătorilor, onorariile 
redactorilor, alte costuri de editare (corectare tipografică, corectare a textelor, revizuire); 

b) costurile de punere în pagină și de pretipărire; 
c) costurile de tipărire sau de publicare electronică.      
29. Conform pct. 16 din Regulamentul menționat supra, acordarea de ajutoare 

pentru activităţile de scriere, editare, producţie, distribuţie, digitizare şi publicare a 
operelor muzicale şi literare, inclusiv a traducerilor, ziarelor şi revistelor este permisă, 
dacă valoarea maximă a ajutorului, nu depăşeşte diferenţa dintre costurile eligibile şi 
veniturile actualizate ale proiectului și 70 % din costurile eligibile. În urma calculelor 
efectuate, s-a constatat că valoarea maximă admisă a ajutorului de stat este depășită și 
astfel este necesar de a estima impactul asupra concurenței, precum și corespunderea cu 
prevederile Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, prin efectuarea analizei 
comparative. 

30. Conform pct. 56 din Regulamentul privind forma de notificare, procedura de 
examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013 (în continuare – Regulamentul nr. 
1), în vederea evaluării compatibilității ajutorului de stat prin analiza comparativă a 
efectelor negative asupra concurenței și efectelor pozitive ale ajutorului de stat este 
necesar de răspuns la următoarele întrebări: 

1. Prin măsura de ajutor se urmărește un obiectiv de interes public bine definit? 
31. Ajutorul de stat acordat în cadrul măsurii de sprijin în examinare contribuie la 

îndeplinirea obiectivului de interes public bine definit, și anume: satisfacerea cerințelor 
informaționale cu privire la conținutul actelor normative adoptate de către autorități, a 
drepturilor, obligațiilor și responsabilităților societății, precum și a evenimentelor din 
viața culturală, spirituală, politică, economică și socială a regiunii UTA Găgăuzia. 

2. Ajutorul este bine structurat, în aşa fel încât să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului de interes public, prin urmare, ajutorul propus vizează disfuncționalitatea 
pieţei sau alte obiective? 

32. La această întrebare răspunsul urmează a fi acordat prin intermediul  altor trei 
întrebări. 
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a) Ajutorul este un instrument de politică adecvat pentru îndeplinirea obiectivului 
de politică avut în vedere? 

b) Există un efect de stimulare, şi anume, ca urmare a ajutorului de stat primit, 
beneficiarul îşi schimbă comportamentul? 

c) Măsura de ajutor este proporțională cu problema vizată, şi anume, nu se poate 
obține aceeași modificare de comportament cu un ajutor mai mic? 

33. Potrivit pct. 60 din Regulamentul nr. 1, decizia de a recurge la ajutorul de stat 
este justificată exclusiv prin gradul de adecvare a acelui instrument specific de 
intervenție a statului la obiectivul ce trebuie îndeplinit, şi de regulă se aplică când 
obiectivele urmărite nu se pot atinge prin utilizarea altui instrument de politică (de 
exemplu, instrumente de reglementare, furnizarea directă de bunuri şi servicii de către 
stat ori instrumente fiscale care vizează redistribuirea plusvalorii).  

a) Ajutorul este un instrument de politică adecvat pentru îndeplinirea obiectivului 
de politică avut în vedere? 

34. Dat fiind faptul că, statul suportă cheltuielile pentru editarea Ziarului „ВЕСТИ 
ГАГАУЗИИ” prin acordarea subvențiilor și acoperă astfel cheltuielile de exploatare, 
considerăm că este un instrument adecvat. În mod general, subvențiile, ca formă de 
acordare a ajutorului de stat sunt măsurabile și limitate în timp, fapt ce le atribuie un 
calificativ vizibil mai înalt față de alte forme de acordare.   

b) Există un efect de stimulare, şi anume, ca urmare a ajutorului de stat primit, 
beneficiarul îşi schimbă comportamentul? 

35. Potrivit prevederilor pct. 61 din Regulamentul nr. 1, ajutorul de stat trebuie să 
schimbe comportamentul unei întreprinderi beneficiare în aşa fel, încât să desfășoare o 
activitate care contribuie la realizarea unui obiectiv de interes public şi pe care nu ar fi 
desfăşurat-o în absenţa ajutorului, sau pe care ar fi fost realizat-o într-o manieră limitată 
sau diferită. Ajutoarele acordate au efect stimulativ în cazul în care înainte de a demara 
proiectul sau activitatea, beneficiarul prezintă o cerere de ajutor de stat furnizorului.  

36. Din informațiile prezentate se constată că costurile aferente activității 
economice depășesc veniturile din activitatea economică realizată de către Ziarul 
„ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”. De asemenea, prin editarea buletinului oficial ”EKSPRES-
KANON”, care este parte integrantă a Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” este asigurat 
obiectivul de interes public, prin faptul că, acesta este destinat să asigure informarea 
cetățenilor cu privire la drepturile, îndatoririle și responsabilitățile acestora, precum și 
asigură intrarea în vigoare a actelor oficiale. 

37. Într-o altă ordine de idei, în fiecare an, redacția Ziarului „ВЕСТИ 
ГАГАУЗИИ” pregătește și remite Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia calculele 
estimative a necesarului de finanțare pentru anul următor, care are la bază cheltuielile 
aferente anilor precedenți și modificările tarifelor survenite în anul de gestiune. 
Totodată,  

c) Măsura de ajutor este proporțională cu problema vizată, şi anume, nu se poate 
obține aceeași modificare de comportament cu un ajutor mai mic? 

38. Reieșind din materialele examinate, măsura analizată nu promovează profitul 
comercial, scopul principal fiind promovarea culturii, a vieții sociale și spirituale, 
politice, economice, precum și a evenimentelor cu importanță specială care au loc în 
UTA Găgăuzia. Astfel, încât prin acordarea subvențiilor, furnizorul urmărește susținerea 
Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”, care în lipsa ajutorului nu ar fi în stare să-și 
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desfășoare activitatea sau ar fi desfășurat-o într-o manieră diferită sau limitată. Astfel, 
măsura de sprijin este proporțională cu problema vizată, fiind distribuită pentru 
onorariile traducătorilor, redactorilor, alte costuri de editare: corectare tipografică, 
corectare a textelor, revizuire, de punere în pagină și de tipărire etc. 

39. Potrivit informațiilor prezentate, în fiecare an, înainte de aprobarea Legii 
bugetului UTA Găgăuzia pentru următorul an, redacția Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” 
pregătește și remite Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia calculele estimative a 
necesarului de finanțare pentru anul următor ce au la bază cheltuielile anilor precedenți 
și modificările tarifelor survenite în anul de gestiune. De asemenea, beneficiarul 
prezintă informații detaliate despre cheltuielile aferente activităților finanțate, prin 
prezentarea documentelor justificative pentru cheltuieli.   

40. În acest fel, măsura de ajutor este proporțională cu problema vizată, și anume, 
nu poate fi obținută aceeași modificare de comportament cu un ajutor mai mic, întrucât 
ajutorul este limitat la minimul necesar și supra-compensarea este explicit evitată, 
măsura examinată având drept scop menținerea nivelului de finanțate la minimul 
necesar. 

3. Denaturările concurenței sunt limitate, astfel încât bilanțul general să fie 
pozitiv? 

41. Ca urmare a impactului ajutorului de stat prin prisma prevederilor pct. 63-69 
din Regulamentul nr. 1, se constată următoarele efecte pozitive ale ajutorului de stat: 

• efectele pozitive ale ajutorului de stat sunt aproape certe, și anume: protejarea și 
valorificarea patrimoniului cultural al regiunii, accesul populației la valorile culturale 
ale regiunii; promovarea culturii; 

• ajutorul este necesar pentru a genera efecte pozitive prin promovarea valorilor 
culturale, spirituale și sociale; 

• ajutorul este bine orientat și acesta se limitează la acordarea subvențiilor pentru 
acoperirea cheltuielilor necesare; 

• ajutorul nu denaturează semnificativ buna funcționare a pieței, efectul asupra 
mediului concurențial fiind minim; 

• ajutorul produce efecte pozitive clare asupra populației, întrucât este acordat 
pentru menținerea și promovarea activităților culturale. 

42. Posibilele efecte negative ale ajutorului de stat ar putea fi: 
• ajutorul este un ajutor de exploatare, sprijinind în principal nivelul producției sau 

al prețurilor; 
• cuantumul ajutorului de stat este semnificativ pentru regiune, dar efectul negativ 

este diminuat, impactul asupra mediului concurențial fiind limitat.  
43. Evaluarea compatibilității ajutorului de stat cu mediul concurențial normal, 

efectuată prin analiza comparativă a efectelor negative asupra concurenței şi efectelor 
pozitive ale ajutorului de stat, a stabilit că acesta poate fi considerat compatibil cu 
mediul concurențial normal.   

44. Urmare a comunicatului privind examinarea notificării plasat pe pagina oficială 
web a Consiliului Concurenței la data de 11.11.2019 nu au parvenit obiecții și 
propuneri.  
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Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183/2012 și art. 
10 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, Plenul Consiliului 
Concurenţei, 

 
 

DECIDE: 
 

1. Măsura de sprijin acordată de către Direcția Generală de Finanțe a UTA 
Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, sub formă de subvenții și măsura 
de sprijin acordată de către Primăria municipiului Comrat, sub formă de scutire 
de la plata pentru locațiune Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ” constituie ajutor de 
stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 

2. A autoriza ajutorul de stat acordat Ziarului „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ”. 
3. Direcția Generală de Finanțe a UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al 

Găgăuziei și Primăria municipiului Comrat vor transmite anual Consiliului 
Concurenței informații privind ajutorul de stat care face obiectul prezentei 
Decizii, în vederea actualizării Registrului ajutorului de stat, conform art. 19 din 
Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoștința 
Direcției Generale de Finanțe a UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al 
Găgăuziei și Primăriei municipiului Comrat. 

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

 
 

Preşedintele Plenului  
Consiliului Concurenţei              Marcel RĂDUCAN 
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