
NOTA INFORMATIV A 

la proiectul Hotararii Plenului Consiliului Concurentei cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind ajutorul de minimis 

Autoritatea publica responsabila de elaborarea ~i promovarea proiectului Hotararii Plenului 

Consiliului Concurentei cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis este 

Consiliul Concurentei. 

Proiectul Hotararii Plenului Consiliului Concurentei cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind ajutorul de minimis a fost elaborat in vederea executarii angajamentelor asumate de 

Republica Moldova prin Acordul de Asociere intre Republica Moldova pe de o parte ~i Uniunea 

Europeana ~i Comunitatea European.a a Energiei Atomice ~i Statele Membre ale acestora, in partea 

ce tine de armonizarea legislatiei nationale in domeniul ajutorului de stat. 

Proiectul este elaborat in temeiul prevederilor art. 39 lit. b), art. 41 alin. (1) lit. c) ~i art. 46 alin. 

(6) din Legea concurentei nr. 183/2012 ~i art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 

Proiectul nominalizat este elaborat cu scopul asigurarii cu cadrul normativ secundar a 

. implementarii prevederilor Legii nr. 139/2012 privind ajutorul de stat. 

_ zarea 

Prezentul proiect are ca scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene. 

Astfel, conform angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere intre 

Republica Moldova pe de o parte ~i Uniunea Europeana ~i Comunitatea Europeana a Energiei 

Atomice ~i Statele Membre ale acestora, legislatia nationala in domeniul ajutorului de stat urmeaza 

a fi racordata la acquis-ul Uniunii Europene. 

Proiectul transpune partial Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 ~i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352 din 24 decembrie 

2013. 



1 f:i. J?rincipJl.lele prevederi ale nroiectuhtl'ifevidentierea eiementefor noi 

Proiectul instituie modalitatea de calcul a termenului de 3 ani stabilit de Legea nr.139/2012 cu 

privire la ajutorul de stat, procedura de acordare a ajutorului de minimis, modalitatea de calificare a 

ajutorului de minimis, cumulul ~i evidenta ajutorului de minimis acordat. 

In conformitate cu prevederile prezentului proiect 1ntreprinderile 1n dificultate nu mai sunt excluse 

din domeniul de aplicare a regulamentului ~i, prin urmare, pot beneficia de ajutor de minimis. 

Totodatii, a fost reglementatii data acordiirii ajutorului de minimis ~i modalitatea de determinare a 

ajutorului de minimis 1n cazul reorganiziirii 1ntreprinderilor. De asemenea a fost indicat 1n ce conditii 

ajutoarele de minimis acordate sub formii de 1mprumuturi, sunt considerate ajutoare transparente, 

pragurile valorice a acestora fiind stabilite, tinand cont de legislatia Uniunii Europene 1n domeniu ~i 

co-raportul 1ntre valoarea ajutorului de mm1m1s stabilitii 1n Uniunea Europeanii ~1 valoarea 

1mprumutului stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 ~i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis. 

5~',:Fundamentarea economico-financiar~ 

Costuri suplimentare din bugetul de stat legate de elaborarea ~i implementarea prezentului proiect 

nu sunt necesare. 

Odatii cu adoptarea proiectului Hotiirarii Plenului Consiliului Concurentei cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind ajutorul de minimis , Hotiirirea Plenului Consiliului Concurentei nr.2 din 30 

august 2013 de aprobare a Regulamentului privind ajutorul de minimis se abroga 
~·---·..,-- .. ""'"'' '"'"~""''".'""''''" ~·-·· .. ... .. ~·-.v. -.A. vizarea si consultarea publica a P.roiectulur 

Proiectul ~i materialele aferente au fost plasate pe pagina web oficialii a Consiliului Concurentei 

al Republicii Moldova https://competition.md, la directoriul Transparenfa, sectiunea Transparenfa 

decizionala pentru a fi supuse consultiirilor publice, inclusiv a fost emis un anunt cu privire la 

initierea examiniirii acestora, astfel !neat orice persoanii interesatii sii poatii prezenta propuneri ~i 

obiectii pe marginea lor. Proiectul va fi supus pentru avizare ~i consultare publicii piirtilor interesate 

1n conformitate cu Legea privind transparenta 1n procesul decizional nr. 238/2008 ~i Legea privind 

actele normative nr. 100 din 22.12.2017. 

Efectuarea analizei impactului de reglementare (.A.IR) nu este necesarii 1ntrucat acesta nu 

reglementeazii activitatea de 1ntreprinziitor, adicii nu impune obligatii pentru 1ntreprinderi ~i nu 

stabile~te drepturi pentru acestea. 



~::~onstftar.ile exliCrtizei ,;in ticoruP.t~ 

Dupa avizare ~i definitivarea proiectului Hotiirarii Plenului Consiliului Concurentei cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis, proiectul va fi remis la expertiza anticoruptie 

la CNA. 

~~ Constatarile exoertizei" de co:;i~atibfiitat~ 

Proiectul urmeaza a fi remis Cancelariei de Stat pentru efectuarea expertizei de compatibilitate. 

!10~ Co11stntarile exP.~rdzei juridic~ 

Constatiirile expertizei privind compatibilitatea proiectului de act normativ cu alte acte normative 

in vigoare, precum ~i respectarea normelor de tehnica legislativa vor fi incluse in sinteza obieciiilor 

~i propunerilor/recomandarilor la proiectul vizat, dupa receptionarea expertizei juridice. 

Presedintele 
' 

Consiliului Concurentei Marcel AADUCAN 
' 


