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Republica Moldova, MD- 2001, Сhişinău, MD-2032, str. Alecu Russo,1, bloc A-1, Etajul 2 
tel: + 373 (22) 274 565; E-mail: office@competition.md; www.competition.md 

 

 
 

DECIZIE                 
mun. Chișinău 

 

    din   11 martie 2022                                                                         nr. ASR - 13 
 

       Plenul Consiliului Concurenței, 
       acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 2 
și art. 10 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Hotărârii 
Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcție a membrilor 
Plenului Consiliului Concurenței, Hotărârii Parlamentului nr. 33 din 17.02.2022 
privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului Consiliului 
Concurenței, 

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 Concurenței nr.1 din 30.08.2013, Regulamentului 
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 Societății pe acțiuni                                             
”Termoelectrica” (în continuare – S.A. ”Termoelectrica”),  parvenită de la Ministerul 
Finanțelor, prin intermediul Sistemului informațional automatizat ”Registrul 
ajutoarelor de stat” cu nr. 00674 din data de 25.10.2021, materialele anexate și nota 
examinatorului 

 

A CONSTATAT: 
 

I. CONTEXTUL MĂSURII 
1. Ministerul Finanțelor, în baza art. 8 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 

ajutorul de stat și a Regulamentului privind forma de notificare, procedura de 
examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Concurenţei nr.1 din 30.08.2013, a notificat măsura de sprijin 
acordată S.A. ”Termoelectrica”, cu anexarea formularului general de notificare a 
ajutorului de stat și a formularului special de notificare a ajutorului de stat pentru 
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serviciile de interes economic general. 
2. Notificarea a devenit efectivă la data de 11.01.2022. 
3. Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului Concurenței la data de 17.01.2022, în conformitate cu prevederile art.18 
alin. (1) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, în vederea 
asigurării transparenții în procesul decizional. 

 

II. BAZA LEGALĂ PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE SPRIJIN 
•   Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de 

stat și recreditarea de stat. 
•   Legea nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. 
• Legea nr. 193 din 19.11.2020 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind realizarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de 
alimentare centralizată cu energie termică. 

• Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea celui de-al doilea Proiect de 
îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, 
semnat la Chişinău la 30 septembrie 2020. 

• Acordul de implementare din 02 martie 2021 încheiat între Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, 
„Termoelectrica” S.A. și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii cu privire la al Doilea Proiect de 
îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 
(P172668). 

• Contractul de recreditare nr.3 din 02 martie 2021, a împrumutului destinat realizării 
celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare 
centralizată cu energie termică (P172668), încheiat între Ministerul Finanțelor și S.A. 
„Termoelectrica”. 

• Studiul privind optimizarea Sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 
din Chișinău, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei și Băncii Mondiale. 

 
 

III. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 
4. În conformitate cu art. 3 al Legea 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, care primește un 
ajutor de stat. 

5. Potrivit informației prezentate de către Ministerul Finanțelor, beneficiarul măsurii de 
sprijin este S.A. „Termoelectrica”, IDNO 1003600026295, fondatorul căruia este 
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statul prin intermediul Agenției Proprietății Publice. Sediul întreprinderii: mun. 
Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, MD-2024.  

6. S.A. „Termoelectrica” activează în baza licențelor eliberate de către Agenția 
Națională pentru Reglementare în Energetică cu nr. АC nr.000654 din 03.02.2017 
(valabilă pînă la 02/10/2040 - cu prelungire ulterioară) pentru producerea, distribuția 
și furnizarea energiei termice și  nr. АC nr.000653 din 10.07.2008  (valabilă pînă la 
04/06/2023 - cu prelungire ulterioară), pentru producerea energiei electrice. 

7. Activitatea de bază (conform CAEM2: D35.30- producerea energiei electrice și 
producerea, transportarea și distribuția energiei termice) este producerea energiei 
electrice pe teritoriul Republicii Moldova și producerea, transportarea și distribuția 
energiei termice în municipiul Chișinău, iar activitățile complementare sunt 
pregătirea și perfecționarea personalului din sectorul termoenergetic și servicii de 
locaţiune. 
 

IV.   DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN NOTIFICATE 
8. Ministerul Finanțelor a notificat măsura de sprijin ce constă în acordarea unui 

împrumut cu dobânzi preferenţiale S.A. „Termoelectrica”, pentru prestarea serviciilor 
de producere, distribuție, furnizare a energiei termice și producerea energiei electrice. 

9. Cu referire la informația prezentată de furnizor, în baza Acordului de implementare 
din 02 martie 2021 încheiat între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, 
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, S.A.„Termoelectrica” 
și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Energeticii cu privire la PIESACET-2 (P172668), cât și a Contractului de 
recreditare nr. 3 din 02 martie 2021, încheiat între Ministerul Finanțelor și S.A. 
„Termoelectrica”, S.A. „Termoelectrica” beneficiază de un împrumut în condiții 
preferențiale în valoare de 91 080 000 Euro, atât pentru modernizarea generării la 
CET Sursa-1, majorarea cogenerării eficiente, dezvoltarea și instalarea unui sistem 
informațional de management, cât și investiții în eficiența energetică.  

10. Împrumutul este acordat pe o perioadă de 30 de ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. 
Dobânda este variabilă, iar la data de 01.10.2021 a constituit Euribor 6m+1,03%, 
comisionul de angajament – 0,25% anual calculat din soldul împrumutului neretras, 
comision unic în mărime de 227 700,00 Euro, penalitatea - rata dobânzii stabilită 
conform pct. 6.1 din Contractul de recreditare nr. 3 din 02 martie 2021, încheiat între 
Ministerul Finanțelor și S.A. „Termoelectrica” plus 0,5% anual, calculată la suma 
plăților expirate, calcularea plăților aferente precum și achitarea acestora și a sumei 
principale se efectuează semi-anual (15 aprilie și 15 octombrie).  

11. Ținând cont de termenul de prescripție, 10 ani, valoarea măsurii de sprijin pentru 
perioada anilor 2021-2031, constituie 632 659, 59 mii lei. 

12. Potrivit Acordului de implementare din 02 martie 2021 încheiat între Ministerul 
Finanțelor al Republicii Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii al 
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Republicii Moldova, S.A. „Termoelectrica” și Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii cu privire la 
PIESACET-2 (P172668), responsabilitatea pentru utilizarea împrumutului și 
implementarea proiectului, efectuarea lucrărilor și calitatea acestora se pune în 
sarcina S.A. „Termoelectrica”, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
succesor de drept al Ministerului Economiei și Infrastructurii, precum și Unității 
consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul 
energeticii. 

13. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea administrației 
publice centrale responsabilă de implementarea celui de-al doilea Proiect de 
îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în 
numele Guvernului Republicii Moldova, într-o manieră eficientă, în corespundere cu 
obiectivele PIESACET-2 și Acordului de împrumut nr. 9134-MD, semnat cu Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 30 septembrie 2020. 

14. Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul 
energeticii va monitoriza implementarea eficientă a tuturor instrumentelor de 
salvgardare elaborate pentru realizarea conformă a PIESACET-2, va gestiona fluxul 
de fonduri din numele S.A. „Termoelectrica”, va examina rapoartele anuale de audit 
financiar, va întreprinde măsurile de rigoare în cazul unei opinii cu rezerve emisă de 
către compania de audit și va fi responsabilă pentru elaborarea și prezentarea către 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale și a Ministerului Finanțelor a rapoartelor trimestriale de 
progres în conformitate cu Acordul de împrumut nr. 9134-MD. 

15. Ministerul Finanțelor va primi, lunar, dările de seamă de la S.A. „Termoelectrica” 
privind debursările efectuate din contul împrumutului, însoțite de setul de documente 
confirmative. 

16. Acordarea măsurii de sprijin menționate este justificată de prelungirea Primului 
Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie 
Termică, care s-a finalizat la data de 30 iunie 2020. 

17. Proiectul de îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu 
Energie Termică-2 va continua să sprijine îmbunătățirea calității serviciilor de 
furnizare a energiei termice și a apei calde menajere  în mun. Chișinău. Totodată, prin 
finanțarea investițiilor pilot de eficiență energetică, proiectul sprijină, de asemenea, 
S.A. „Termoelectrica” să intre în noi nișe de piață și să creeze condițiile necesare 
pentru a satisface mai bine preferințele și nevoile consumatorilor. 
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IV. EVALUAREA MĂSURIl DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENȚEI 
AJUTORULUI DE STAT 
 

18. Potrivit art. 340 alin. (1) al Acordului de Asociere între Republica Moldova și 
Uniunea Europeană, ajutoarele de stat se evaluează pe baza criteriilor care decurg din 
aplicarea normelor în materie de concurență aplicabile în UE, în special a articolului 
107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a instrumentelor de 
interpretare adoptate de instituțiile UE, inclusiv jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene. 

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

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

b)     să fie acordată în mod selectiv; 
c)     să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții 

normale de piață; 
d)     să denatureze sau riscă să denatureze concurența. 
20. În continuare măsurile de sprijin vor fi examinate prin prisma celor 4 condiții 

stipulate mai sus. 
a)  este acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ - 
teritoriale 

21. 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  

22. 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. Același lucru este valabil și în cazul 
în care o autoritate publică desemnează un organism privat sau public pentru 
administrarea unei măsuri care conferă un avantaj.  

23. Luând în considerare că, Ministerul Finanțelor este cel care decide în baza 
prevederilor actelor normative în domeniu, acordarea împrumutului în condiții 
preferențiale, putem constata că măsura de sprijin examinată este imputabilă statului. 
 
 Transferul de resurse de stat  

24. Potrivit art. 3 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, resurse de 
stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă totalitatea 
patrimoniului, inclusiv sub formă de mijloace financiare, ce aparţine statului, 
unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. 
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Numai avantajele acordate direct sau indirect din resurse de stat pot constitui ajutor 
de stat. Transferul resurselor de stat poate lua multe forme, acestea fiind prevăzute în 
art. 6 din legea prenotată.  

25. Astfel, se constată că măsura de sprijin acordată S.A. “Termoelectrica” de către 
Ministerul Finanțelor, sub formă de împrumut în condiții preferenţiale reprezintă un 
transfer de resurse de stat. 

26. Luând în considerare că cele două condiții sus menționate sunt îndeplinite cumulativ, 
se constată că aceste măsuri sunt acordate din resursele statului.  

b)    este acordată în mod selectiv 
27. 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.  

28. Ținînd cont că măsura de sprijin se acordă unei anumite întreprinderi, respectiv S.A. 
„Termoelectrica”, condiția selectivității se consideră îndeplinită. 

c)   conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut  în condiții 
normale de piață 

29. 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 activității lor economice. Doar efectul măsurii asupra întreprinderii 
este relevant, iar nu cauza sau obiectivul intervenției statului. 

30. Având în vedere că beneficiarului măsurii de sprijin ii vor fi acoperite anumite costuri 
aferente activității sale ca rezultat al intervenții statului, în condițiile în care piața nu 
oferă asemenea avantaje, se constată că prin acordarea măsurii de sprijin, sub formă 
de împrumut în condiții preferenţiale, i-a fost conferit un avantaj economic S.A. 
„Termoelectrica”, care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. 
 

d)    denaturează sau riscă să denatureze concurența 
31. 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. Astfel, ținând cont că 
activitatea de  producere și furnizare a energiei electrice, respectiv de producere, 
distribuire și furnizare a energiei termice poate fi practicată, inclusiv și de alte 

6 
 



întreprinderi, totodată, avînd în vedere că, anterior a fost stabilit faptul conferirii 
beneficiarului măsurii de sprijin, în mod selectiv, a unui avantaj economic care nu ar 
fi fost obținut în condiții normale de piață, se constată  întrunirea și ultimei condiții. 

32. Prin urmare, ținând cont de faptul că s-au îndeplinit condițiile ajutorului de stat 
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, se 
constată că măsura de sprijin constituie ajutor de stat. 
 

V. EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII AJUTORULUI DE STAT 
33. Întrucât măsura de sprijin este acordată în vederea prestării serviciilor de producere a 

energiei electrice și producerea, transportarea și distribuția energiei termice, care sunt 
servicii de interes economic general, evaluarea compatibilității ajutorului de stat cu 
mediul concurențial normal va fi efectuată în baza prevederilor Regulamentului 
privind ajutorul de stat, acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes 
economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din 
30.08.2013. 

34. Ajutorul de stat trebuie să schimbe comportamentul unei întreprinderi beneficiare în 
aşa fel încât să desfăşoare o activitate care 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. 

35. Măsurile de sprijin acordate beneficiarilor pentru prestarea serviciilor de interes 
economic general (în continuare – SIEG) se evaluează conform Secţiunii 11 din 
Regulamentul 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 şi pot constitui ajutor de stat compatibil cu mediul 
concurenţial normal, dacă se respectă următoarele condiţii: 
a) ajutorul de stat este necesar în vederea operării SIEG; 
b) ajutorul de stat nu denaturează în mod nejustificat concurenţa.  

36. Întreprinderea prevede următoarele rezultate pentru prestarea serviciilor de producere 
a energiei electrice, respectiv de producere, distribuire și furnizare a energiei termice, 
pentru perioada 2021 – 2031, specificate în tabelul 1. 
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Tabelul 1  

Valoarea ajutorului de stat acordat 
 în comparație cu compensația maxim admisibilă, pentru anii 2021-2031, mii lei 

 

 
* estimare / Sursa: Formularul special de notificare a ajutorului de stat pentru SIEG/ Notă informativă a Ministerului 
Finanțelor 

 
37. 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 (CHIBOR), aplicabilă la data acordării 
ajutorului. Rata CHIBOR la data de 02.03.2021, la operațiunile pe un termen mai 
mare de 12 luni, a constituit de 8.19 %. 

38. Valoarea estimativă actualizată a ajutorului de stat pentru perioada anilor 2021 - 2031 
este de  397 082,57 mii lei. 

39. În urma examinării informațiilor prezentate (tabelul 1), se constată pentru perioada 
anilor 2023-2031, existența unei supracompensări anuale a costurilor suportate de 
către S.A. ”Termoelectrica”, în urma prestării serviciilor de producere, distribuție și 
furnizare a energiei termice și a producerei energiei electrice.  

40. Conform prevederilor pct. 55 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 cazul în care 
furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat intenţionează să acorde un ajutor de stat 
ce nu corespunde sau depăşeşte criteriile de evaluare prevăzute (intensitatea,  
valoarea ajutorului de stat mai mare decât limitele stabilite), în actele normative pe 
categorii de ajutor de stat, evaluarea compatibilităţii cu mediul concurenţial normal se 
face prin analiza comparativă. 

41. Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat prin analiza comparativă a efectelor 
negative asupra concurenţei şi efectelor pozitive ale ajutorului de stat, porneşte de la 
contribuţia acestuia la îndeplinirea unor obiective bine stabilite de interes public. La 

Ani/indica
tori

Venituri, total

Venituri de 
la 

producerea 
energiei 
electrice

Venituri de 
la livrarea  
energiei 
termice

Cheltuieli, 
total

Costuri si 
cheltuieli de la 

producerea 
energiei 
electrice

Costuri și 
cheltuieli de la 

produce 
energiei 

termice și 
livrate 

consumatorilor

Profit/pierde
ri din 

activitatea 
licențiată 
(mii lei)

Profit 
rezonabil  

reglementa
t (6.3%)

Compensaț
ie maxim – 
admisibilă            

Ajutor de 
stat

Valoarea 
actualizată 
a AS (rata 
CHIBOR-
8,19%) mii 

lei
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4-6-7 9 10 11 12

2021 2 336 872,20 854 776,90 1 459 774,60 2 446 186,40 952 477,90 1 477 829,50 -115 755,90 147 222,95 262 978,85 2 805,88 2593,4744
2022 2 355 984,20 873 888,90 1 459 774,60 2 504 226,70 979 567,60 1 504 174,30 -150 078,40 148 427,00 298 505,40 68 276,52 58330,693
2023 2 823 615,20 1 214 466,20 1 596 648,90 2 678 297,50 1 190 611,50 1 460 401,30 160 102,30 177 887,76 - 68 276,52 53915,05
2024 2 930 828,50 1 275 568,20 1 644 760,30 2 767 146,00 1 217 732,00 1 513 655,30 188 941,20 184 642,20 - 68 463,58 49970,204
2025 2 969 274,30 1 264 380,00 1 674 827,80 2 825 874,80 1 221 588,70 1 547 240,10 170 379,00 187 064,28 - 68 276,52 46061,256
2026 2 948 089,20 1 234 388,10 1 683 634,60 2 853 330,60 1 225 598,30 1 557 005,80 135 418,60 185 729,62 - 66 226,36 41296,017
2027 2 945 126,30 1 233 619,50 1 681 440,20 2 847 994,50 1 231 037,10 1 561 911,10 122 111,50 185 542,96 - 63 495,30 36595,841
2028 2 936 976,60 1 233 895,70 1 686 048,90 2 864 909,40 1 237 422,00 1 574 525,80 107 996,80 185 029,53 - 60 932,58 32460,305
2029 2 942 592,30 1 234 312,30 1 691 248,00 2 883 671,30 1 243 848,50 1 588 577,10 93 134,70 185 383,31 - 58 033,17 28575,393
2030 2 945 843,20 1 234 783,80 1 694 027,40 2 900 878,20 1 250 312,20 1 600 917,60 77 581,40 185 588,12 - 55 302,11 25169,263
2031 2 892 220,30 1 207 882,00 1 673 838,30 2 845 504,30 1 211 710,50 1 590 253,10 79 756,70 182 209,88 - 52 571,05 22115,07
Total 632 659,59 397082,57

* - ajutor de stat doar pentru 6 luni
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compararea acestor efecte se ţine seama de impactul ajutorului asupra bunăstării 
sociale. Ajutorul de stat poate fi autorizat de către Consiliul Concurenţei, în cazul în 
care acesta contribuie la îndeplinirea unui obiectiv sau a mai multor obiective de 
interes public apreciat fie din punct de vedere al contribuţiei acestuia la creşterea 
eficienţei, fie din punct de vedere al echităţii. 

42. Producerea, distribuția, furnizarea energiei termice, producerea energiei electrice 
reprezintă domeniile cu o funcție socio-economică vitală atât pentru orice stat, cât și 
pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.  

43. Acest proiect va asigura optimizarea procesului de producere a energiei termice și 
energiei electrice și punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică ce vor 
avea un impact pozitiv asupra consumatorilor, prin furnizarea serviciilor termice mai 
fiabile și prin creșterea eficienței sectorului de termoficare. 

44. În condiţiile existenţei unei pieţe reglementate, întreprinderea nu poate percepe 
pentru furnizarea acestor servicii un preţ care să depășească costurile de exploatare şi 
un profit rezonabil. 

45. În prezent, CET-urile necesită reconstrucția/reparația capitală a turbinelor pentru a 
prelungi durata de funcționare, totodată, este necesară reparația capitală a cazanelor 
de abur (înlocuirea suprafețelor de transfer de căldură uzate, arzătoarelor etc.) și 
reparația capitală/înlocuirea unor echipamente/sisteme aferente. Astfel, este necesară 
reconstrucția/reparația capitală a blocurilor energetice care să includă turbinele, 
cazanele, echipamente/sisteme aferente. 

46. Potrivit informației prezentate de către Ministerul Finanțelor, grupurile de producere 
a energiei termice și electrice a Centralelor electrice de termoficare nr.1 și nr.2 din 
mun. Chisinau din cadrul S.A. “Termoelectrica”, au fost puse în funcțiune începând 
cu anul 1957. (conform tabelului 2) 

Tabelul 2 
Lista centralelor și grupurilor de producere al S.A. “Termoelectrica” 

 
Denumirea centralei Numărul grupului de 

producere 
Puterea instală Data punerii în 

funcțiune 
Centrala electrică cu  G1 80000/100000 1976/1976 
termoficare nr. 2 din G2 80000/100000 1978/1978 

mun. Chișinău G3 80000/100000 1980/1980 
 G1 12000/12000 1994/1994 

Centrala electrică cu  G2 12000/12000 2001/2001 
termoficare nr. 1 din  G4 10000/12000 1957/1958 

mun. Chișinău G5 27000/27000 1960/1960 
 G6 5000/6000 1961/1961 

 
47. În aceeași ordine de idei, conform unei cercetări efectuate de către Banca Mondială, 

nerealizarea obiectivului de modernizare a CET-urilor poate genera un șir de 
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probleme în asigurarea populației cu energie termică cât și asigurarea unei eficiențe 
energetice în Republica Moldova. 

48. În acest sens, acordarea împrumutului în condiții preferențiale în valoare de 
91 080 000 Euro de către autoritatea publică centrală S.A. “Termoelectrica”, va 
contribui la realizarea componentelor din cadrul PIESACET-2, ce constau în: 

 
 Componenta 1. Optimizarea generării energiei termice și electrice 
49. Modernizarea generării la CET Sursa-1 (reconstrucția unității nr. 2 și reparația 

capitală a turbinei și înlocuirea suprafeței de încălzire a cazanului de la unitatea nr. 
3), majorarea cogenerării CT Vest și CET Sursa 3, dezvoltarea și instalarea unui 
sistem informațional de management pentru SA "Termoelectrica" și dezvoltarea și 
instalarea unui Sistem de Simulare Hidraulică.  

     Componenta 2. Investiții în Eficiența Energetică  
50. Instalarea punctelor termice individuale și a rețelelor termice aferente în clădirile 

rezidențiale și publice, reconstrucția sistemelor interne de distribuție a energiei 
termice și apei calde menajere în clădirile selectate prin trecerea de la distribuția 
verticală la cea orizontală pentru a permite controlul consumului de căldură la nivel 
de apartament și reabilitarea termică a unor clădiri rezidențiale selectate cu sisteme de 
distribuție orizontală. 

51. În rezultat, Ministerul Finanțelor prin integrarea unor politici sectoriale și planificare 
integrată pentru Republica Moldova, cu un proces de modernizare a sectorului 
energetic și de termoficare, conform bunelor practici ale Uniunii Europene, serviciile 
prestate de către întreprindere ar urma să crească, ceea ce va duce la o creștere a 
impactului asupra bunăstării consumatorilor. 

52. Ca urmare a evaluării compatibilității ajutorului de stat prin analiza comparativă, în 
conformitate cu pct. 68 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 august 2013, se constată că măsura de 
sprijin ce constă în acordarea unui împrumut în condiții preferențiale S.A.” 
Termoelectrica” de către Ministerul Finanțelor, produce efecte pozitive clare în 
favoarea populației, inclusiv pe termen lung, iar efectele negative sunt limitate și nu 
denaturează în mod semnificativ concurența.  

53. Astfel, se constată că măsura de sprijin acordată S.A.” Termoelectrica”, în scopul 
prestării serviciilor de producere, distribuție, furnizarea energiei termice și 
producerea energiei electrice, este compatibilă cu mediul concurențial normal. 

54. Urmare a comunicatului privind examinarea notificării, plasat pe pagina web oficială 
a Consiliului Concurenței la data de 17.01.2022, nu au parvenit obiecții și propuneri. 
 
 
 

10 
 



VII. EXPERIENȚA UNIUNII EUROPENE 
 

55. Cu referire la Acordul de Asociere încheiat 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, Republica Moldova va coopera cu Uniunea Europeană 
în domeniul energetic, inclusiv în domeniul eficienției energetice. 

56. Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, prevede că 
statele membre adoptă mecanisme de finanțare pentru a facilita și a încuraja 
investițiile de capital privat bazându-se, în special, pe investitori instituționali și 
folosind criterii care să asigure atingerea atât a obiectivelor de mediu, cât și a 
obiectivelor sociale pentru acordarea fondurilor și  pentru a utiliza instrumente 
financiare inovatoare (de exemplu, garanții de credit pentru capitalul privat, garanții 
de credit pentru încurajarea contractelor de performanță energetică, subvenții, credite 
subvenționate și linii de credit specifice, sisteme de finanțare a terților) care să reducă 
riscurile proiectelor în materie de eficiență energetică și să permită renovări rentabile. 

57. Comisia Europeană a examinat în anul 2012 notificarea depusă de autoritățile 
poloneze (cazul SA. 32757) cu privire la ajutorul individual acordat întreprinderii 
MPGK Jasło în valoare totală de 5 540 000 PLN (aproximativ 1,37 milioane Euro), în 
cadrul căreia compania angajată în prestarea serviciilor de termoficare și apă potabilă 
a locuitorilor din cadrul municipalității Jaslo, poate primi sprijin de stat sub formă de 
subvenții pentru investiții în vederea implementării Programului Operațional 
Regional „Podkarpackie”. În urma examinării notificării s-a constatat că măsura de 
sprijin notificată constituie ajutor de stat compatibil cu piața internă a UE.  

Reieșind din constatările expuse, ținând cont de prevederile legislației Republicii 
Moldova, în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și art. 10 
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Plenul 
Consiliului Concurenței                                

 
DECIDE: 

 

1. Măsura de sprijin acordată S.A.”Termoelectrica” de către Ministerul Finanțelor, sub 
formă de împrumut în condiții preferențiale, 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 măsura de sprijin acordată S.A.”Termoelectrica” de către Ministerul 
Finanțelor, în scopul prestării serviciilor de producere, distribuție, furnizare a energiei 
termice și producerea energiei electrice, prevăzută în pct. 1 din partea dispozitivă a 
prezentei decizii. 

3. Ministerul Finanțelor va transmite anual Consiliului Concurenței informații privind 
ajutorul de stat care face obiectul prezentei decizii, în vederea actualizării Registrului 
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ajutoarelor de stat, conform art. 19 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 
ajutorul de stat 

4. Decizia intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința Ministerului 
Finanțelor. 

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

 
 

 
Alexei GHERȚESCU  

Președinte 
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