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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

DECIZIE 

Nr.  ASR – 40                                                                        

din   13.11.2014                                                                                     mun. Chişinău 

 

Plenul Consiliului Concurenţei acţionînd în temeiul art. 41 al Legii concurenţei 

nr. 183 din 11.07.2012, art.10 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 

stat, Hotărîrii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea în funcţie a 

membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, Hotărîrii Parlamentului nr. 220 din 

27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la forma de notificare, 

procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobată 

prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 30.08.2013,  

analizînd nota examinatorilor privind notificarea măsurii de sprijin parvenită de 

la Ministerul Economiei şi materialele anexate, 

 

A CONSTATAT: 

 

Prin scrisoarea nr. 05/3-3571 din 17.06.2014, în baza art. 8 din Legea nr. 139 

din 15.06.2012 privind ajutorul de stat, Ministerul Economiei a notificat măsura de 

sprijin ce urma a fi acordată pentru 23 de agenți economici.  

Prin scrisorile nr. ASR 05/173-886 din 25.06.2014, ASR 05/260-1116 din 

28.07.2014, ASR 02/297-1233 din 26.08.2014, Consiliul Concurenței a solicitat 

Ministerului Economiei corectarea și completarea informațiilor cuprinse în 

Formularul general de notificare, precum și completarea Formularelor speciale de 

notificare, în dependență de obiectivele în vederea cărora se acordă măsura de sprijin 

pe fiecare întreprindere în parte. 

CONSILIUL 

CONCURENŢEI 
 

СОВЕТ ПО 

КОНКУРЕНЦИИ 

MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73 

tel: (00 373 22) 27 34 43; fax: (00 373 22) 27 06 06 

E-mail: office@competition. md 

www.competition.md 

 

 MД- 2001, Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 73  

тел: (00 373 22) 27 34 43;факс: (00 373 22) 27 06 06 

E-mail: office@competition.md 

www.competition.md 

 

 

mailto:office@anpc.md
mailto:office@competition.md


2 

 

Prin scrisorile nr. 05/3-4283 din 22.07.2014 și 05/3-4790 din 15.08.2014, 

Ministerul Economiei a prezentat Formularul general de notificare corectat și a 

transmis unele materiale informative adăugătoare. 

Prin scrisoarea nr. 05/3-5586 din 24.09.2014, Ministerul Economiei a remis 

Formularul de notificare complet, notificarea devenind efectivă la data de 26.09.2014. 

 

Baza legală pentru acordarea măsurii de sprijin: 

 Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23.02. 2011 cu privire la unele aspecte ce ţin 

de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de 

participare a statului şi al întreprinderilor de stat (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2011, nr.34-36, art.137), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărîrea Guvernului nr. Nr. 482 din  25.06.2014 privind scutirea unor agenţi 

economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi 

din profitul net obţinut în anul 2013. 

 

Măsura de sprijin notificată de Ministerul Economiei constă în scutirea pentru 

23 de întreprinderi de stat de defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 

obţinut în anul 2013, în valoare de […] mln. lei. 

Măsura de sprijin acordată este prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. Nr. 482 

din  25.06.2014 privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau 

defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013. 

Conform Hotărîrii Guvernului menționate, beneficiarii măsurii de sprijin vor utiliza 

profitul net pentru investirea în vederea dezvoltării producţiei, cu capitalizarea 

obligatorie a acestuia (majorarea capitalului social). 

 

Beneficiarii măsurii de sprijin sunt: 

 Î.S. „Cadastru”; 

 Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Călăraşi; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Chişinău; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Hînceşti-Silva”; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Iargara; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Nisporeni-Silva”; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Orhei; 
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 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Sud” Cahul; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Centru” Ungheni; 

 Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Şoldăneşti”; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Teleneşti”; 

 Î.S. Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”; 

 Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Soroca; 

 Î.S. Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”; 

 Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică „Sil-Răzeni”; 

 Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenăjări Silvice”, Chişinău; 

 Î.S. Staţiunea Didactico-Experimentală „Criuleni”; 

 Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău”; 

 Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”. 

 

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 cumulativ 

următoarele condiții: 

 să fie acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ- 

teritoriale sub orice formă; 

 să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în 

condiții normale de piață;  

 să fie acordată în mod selectiv; 

 să denatureze sau riscă să denatureze concurența. 

Se consideră că sunt îndeplinite condiția privind acordarea măsurii de sprijin 

din resursele statului și condiția de selectivitate. Condițiile privind acordarea unui 

avantaj economic și de o posibilă denaturare a concurenței sunt analizate pentru 

fiecare întreprindere în parte. 

 

Î.S. ”Cadastru” 

Întreprinderea de Stat ”Cadastru” este o întreprindere –  proprietate a statului, 

fondată în 2006 de Agenția Relații Funciare și Cadastru – autoritate publică centrală 

de specialitate, subordonată Guvernului Republicii Moldova. Adresa juridică este: str. 

A. Pușkin nr. 47, Chișinău, MD-2005. 

Conform legislației în vigoare, înregistrarea bunurilor imobile și drepturilor 

asupra lor poartă un caracter obligatoriu, iar Î.S. ”Cadastru” este unica entitate 

abilitată cu aceste funcții. Î.S. ”Cadastru” prestează servicii exclusive și non-

exclusive. Din cele exclusive fac parte înregistrarea bunurilor imobile și drepturilor 

asupra lor, înregistrarea primară (masivă și selectivă) a bunurilor imobile și a 

drepturilor de proprietate, înregistrarea curentă a drepturilor de proprietate și a altor 

drepturi patrimoniale, eliberarea informației privind bunul imobil și drepturile 
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înregistrate, extrase și certificate privind bunul imobil, informații privind valoarea 

bunurilor imobile, verificarea și recepția planurilor geometrice. În categoria serviciilor 

non-exclusive intră lucrările cadastrale (pentru terenuri, construcții, încăperi izolate), 

precum și evaluarea bunurilor imobile. 

Crearea și ținerea cadastrului bunurilor imobile este prerogativa statului. 

Conform notei informative anexate la proiectul Hotărîrii de Guvern, măsura de 

sprijin urmează a fi acordată pentru realizarea a 3 proiecte: 

1. Crearea sistemului informațional de înregistrare a bunurilor imobile. 

2. Digitizarea arhivei oficiilor cadastrale teritoriale. 

3. Crearea infrastructurii bazei de date centrale a cadastrului. 

Întrucît măsura de sprijin vizează activitățile exclusive și nu se pot răsfrînge 

asupra lucrărilor cadastrale și evaluarea bunurilor imobile, se consideră că măsura de 

sprijin nu va afecta concurența , deci nu este îndeplinită condiția a 4-a a ajutorului de 

stat. Totuși, este necesară realizarea unei evidențe contabile separate pentru serviciile 

exclusive și cele deschise concurenței. 

Poziția financiară a întreprinderii este una solidă. Întreprinderea este solvabilă 

pe termen scurt, dar și pe termen lung, indicatorii lichidității și solvabilității 

înregistrînd niveluri mult mai mari decît cele acceptabile. Întreprinderea are un 

patrimoniu net în creștere, în perioada analizată acesta s-a majorat cu [. . .] %. Faptul 

că întreprinderea dispune de o rată a autonomiei financiare înalte vorbește despre 

posibilitatea întreprinderii de a se autofinanța și despre faptul că întreprinderea nu este 

supusă riscului de creștere a dobînzilor. Deși rentabilitatea vînzărilor, economică și 

financiară au suferit scăderi, întreprinderea are capacitate de a produce profit și de a-și 

continua activitatea.Totodată, întreprinderea prevede o creștere a indicatorilor 

rezultatelor activității economico – financiare. În perioada anilor 2014 – 2018, 

întreprinderea a prevăzut o creștere a venitului din vînzări cu [. . .] mii lei sau cu [. . 

.]% și a profitului net cu [. . .] mii lei sau cu [. . .] %. 

Întrucît întreprinderea are o poziție financiară bună și prevede o creștere a 

indicatorilor de eficiență, putem afirma că statul urmărește obținerea unor profituri 

mai mari și creșterea valorii întreprinderii, în consecință, în acest caz, a acționat ca un 

investitor privat prudent, prin urmare întreprinderii nu i-a fost conferit un avantaj 

economic ce nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. 

 

Î.S. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” 

Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și 

Certificare” (Î.S. ”CTSIC”) a fost instituită prin Hotărîrea Serviciului Standardizare și 

Metrologie nr. ST-02 din 08.04.1996. Adresa juridică a întreprinderii este: str. S. Lazo 

nr. 48, et. 4, Chișinău, MD-2004. 

Misiunea și scopurile activității prezente a Î.S. ”CTSIC” sunt îndreptate spre 

realizarea prevederilor Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a 

obiectelor industriale periculoase, în partea ce se referă la expertiza securității 
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industriale, certificarea obiectelor și instalațiilor tehnice industriale periculoase,  

precum și a prevederilor Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare 

și de evaluare a conformității.  

Astfel, activitatea Î.S. ”CTSIC” cuprinde efectuarea expertizei, documentației 

de proiect pentru construcția, extinderea, reconstrucția, reutilarea tehnică a 

instalațiilor tehnice și proceselor tehnologice aplicate la obiectul industrial periculos, 

certificarea obiectelor și instalațiilor tehnice industriale periculoase, precum și 

efectuarea încercărilor de laborator.  

Î.S. ” CTSIC” nu deține drepturi exclusive pentru nici o activitate și este în 

competiție cu un șir de întreprinderi. În consecință, concluzionăm că măsura de sprijin 

riscă să distorsioneze concurența. 

 

Mijloacele obținute vor fi investite în construcţia clădirii Laboratorului  

Î.S.„CTSIC”, amplasat pe  str. Melestiu 22 A. Finalizarea construcţiei Laboratorului 

va duce la: 

 crearea şi dotarea cu echipamente performante  a laboratorului de încercări care 

să facă faţă exigenţelor normelor europene; 

 micşorarea cheltuielilor de întreţinere şi   reducerea sumelor achitate pentru 

arenda încăperilor, care vor duce la majorarea profitului net şi a plăţii 

impozitului în buget; 

 reducerea nocivităţii în procesul desfăşurării analizelor de laborator datorită 

ameliorării condiţiilor de lucru; 

 posibilitatea recunoașterii de către  Comisia Europeană a unui laborator din 

Republica Moldova. 

 

Analizînd indicatorii capacității de plată a întreprinderii, se remarcă că 

întreprinderea este capabilă să acceseze surse externe de finanțare. Întreprinderea își 

poate onora totalitatea obligațiunilor pe termen scurt din contul mijloacelor bănești și, 

totodată, evidențiem lipsa riscului de insolvabilitate pe care şi-l asumă furnizorii de 

fonduri puse la dispoziţia întreprinderii.  

Întreprinderea are capacitatea de a obţine profit în urma desfacerii, respectiv are 

o poziție bună pe piață. Întrucît valorile obținute ale rentabilității economice sunt cu 

mult mai mari decît ratele medii ale dobînzii la creditele noi acordate, aceasta va 

încuraja creditorii și, respectiv, ar facilita accesul la resursele externe. Totodată, 

valorile trezoreriei nete pentru anii 2011 – 2013 au înregistrat valori pozitive, aceasta 

însemnînd că investirea capitalului în fonduri fixe va avea un impact benefic asupra 

bunăstării întreprinderii.  

Întreprinderea planifică o creștere a rezultatelor financiare pentru anii 2014 – 

2016. Conform prognozelor, cifra de afaceri a întreprinderii va crește cu [. . .] mii lei 

sau cu [. . .] %,  profitul net se va majora cu [. . .] mii lei ([. . .] %), iar rentabilitatea 

financiară cu [. . .] %. 
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Luînd în calcul cele menționate mai sus, considerăm că statul, în acest caz, a 

acționat ca un investitor privat prudent. În concluzie, întreprinderea nu a obținut un 

avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. 

 

Î.S. Stațiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” 

Întreprinderea de Stat Stațiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” a fost 

creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 147 din 02.03.1995 cu privire la atribuirea 

terenurilor Universității Agrare de Stat din Moldova pentru organizarea stațiunilor 

didactice-experimentale. Adresa juridică a întreprinderii este: s. Slobozia Dușca, r-nul 

Criuleni. 

Activitatea de bază a întreprinderii constituie cultivarea plantelor, producerea 

producției agricole și realizarea cercetărilor științifice de către Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova. 

Conform scrisorii nr. 10 din 17.09.2014, adresată Ministerului Economiei, 

suma scutirii acordate Î.S. Stațiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” a fost 

îndreptată la procurarea tehnicii agricole – semănătoare de preșitoare Kurt – 6. În 

conformitate cu articolul 1 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 

stat, sectorul agricol este exceptat de la prevederile legii respective.  Respectiv, 

măsura de sprijin acordată Î.S. Stațiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” nu 

constituie ajutor de stat. 

 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Bojole nr. 17, Călărași, MD-4400;  

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Calea Ieșilor nr. 69, Chișinău, MD-2069; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț - Adresa juridică a 

întreprinderii este: șos. Bucovinei nr. 24, or. Edineț, MD-4601; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. M. Eminescu nr. 17, or. Glodeni, MD-4901; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură ”Hîncești-Silva” - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Marinescu nr. 14, or. Hîncești, MD-3400; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Ștefan Vodă nr. 180, Iargara; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură ”Nisporeni-Silva” - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Toma Ciorbă nr. 12, or. Nisporeni, MD-6400; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. V. Lupu nr. 166, or. Orhei, MD-3505; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură ”Silva-Sud” Cahul - Adresa juridică 

a întreprinderii este: str. Dunării nr. 13, or. Cahul, MD-3900; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură ”Silva-Centru” Ungheni - Adresa 

juridică a întreprinderii este: str. A. Cozmescu nr. 1, or. Ungheni, MD-3603; 
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Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Strășeni – Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Ștefan cel Mare nr. 1, MD-3700; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Șoldănești” - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. 31 August nr. 125, or. Șoldănești, MD-7201; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Telenești” - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. M. Sadoveanu nr. 5, or. Telenești, MD-5801; 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca – Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. V. Strojescu nr. 110, or. Soroca, MD-3004; 

Î.S. Întreprinderea silvio-cinegetică ”Sil-Răzeni” - Adresa juridică a 

întreprinderii este: com. Răzeni, r-nul Ialoveni, MD-7728; 

Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” - Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Saharov nr. 4, or. Glodeni, MD-4900; 

Î.S. Rezervația Naturală ”Plaiul Fagului” - Adresa juridică a întreprinderii 

este: com. Rădenii Vechi, r-nul Ungheni, MD-2004. 

 

Întreprinderile date sunt entități silvice, fondatorul cărora este Agenția 

”Moldsilva”. Activitățile de bază constituie: paza fondului forestier de tăieri ilicite, 

braconaj și alte contravenții; protecția pădurii de boli și dăunători; paza anti-

incendiară și executarea lucrărilor anti-incendiare; regenerarea pădurilor prin plantații, 

semănături și ajutorarea regenerării naturale; colectarea semințelor forestiere și 

producerea materialului săditor; extinderea fondului forestier; lucrări silvice de 

îngrijire și conducere a arboretelor; tăieri de regenerare și conservare a pădurilor; 

producția cinegetică; apicultura și salmonicultura; colectarea fructelor de pădure și 

plantelor medicinale; prelucrarea loziei; prelucrarea lemnului și comercializarea 

produselor.  

Finanţarea investiţiilor capitale în domeniul fondurilor forestier şi cinegetic, 

inclusiv în ce priveşte regenerarea acestora, se efectuează din contul veniturilor 

proprii ale gospodăriilor silvice și din contul mijloacelor bugetului de stat, iar 

finanţarea cheltuielilor ce ţin de paza fondurilor forestier şi cinegetic, întreţinerea 

organelor silvice de stat, efectuarea  cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor de  proiectare 

în domeniul silviculturii, organizarea şi dezvoltarea gospodăriei cinegetice și alte 

necesităţi legate de administrarea şi gospodărirea fondurilor forestier şi cinegetic sunt 

finanțate din contul veniturilor proprii ale gospodăriilor silvice. 

Potrivit informațiilor din scrisoarea Agenției “Moldsilva” nr. 01/07/1540 din 

24.09.2014 adresată Ministerului Economiei, scutirea de la defalcarea în bugetul de 

stat a unei părți din profitul net va fi îndreptată spre procurarea utilajului, tehnicii 

agricole, de producere, a tehnicii de calcul și la reparația sediului și/sau cantoanelor, a 

secțiilor de prelucrare etc.  

Mijloacele bugetare destinate anual ramurii silvice acoperă 2,4% din 

cheltuielile și consumurile totale, restul cheltuielilor fiind acoperite de veniturile 

proprii ale întreprinderilor. Profitul brut al întreprinderilor silvice (cu excepția 
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Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice) este, în mare parte, format din vînzarea 

lemnului pentru foc, obținut în urma lucrărilor de menținere a pădurilor în starea 

corespunzătoare funcțiilor lor ecologice și social – economice. Funcțiile de pază, de 

regenerare, de conservare sunt îndeplinite din contul mijloacelor obținute din vînzarea 

lemnului. Profitul net total a constituit doar [. . .] % din profitul brut total, ceea ce 

indică nivelul mare al cheltuielilor privind protecția fondului forestier. 

Administrarea fondurilor forestier și cinegetic este prerogativa statului. 

Administrarea de stat a fondurilor forestier și cinegetic este exercitată de Guvern, 

autoritățile administrației publice locale, organele silvice de stat, alte organe 

împuternicite în acest scop. Activităţile care fac parte în mod intrinsec din 

prerogativele autorităţilor publice şi care sunt exercitate de stat nu sunt activităţi 

economice, cu excepţia cazului în care statul a decis să introducă mecanisme de piaţă. 

Modul de plată pentru folosinţele silvice se stabileşte de Guvern. Modul de 

stimulare economică a folosirii raționale, regenerării, pazei și protecției păsurilor se 

stabilește de legislație. Plata pentru produsele lemnoase auxiliare şi alte folosinţe se 

încasează conform preţurilor aprobate de autoritatea silvică centrală. Gestionarii de 

terenuri din fondul forestier și beneficiarii silvici au obligația de a respecta 

amenajamentele silvice realizate de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice o 

dată la 10 ani, conform unui sistem unic. În baza amenajamentului silvic se 

elaborează principiile de bază cu privire la organizarea administrării gospodăriei 

silvice pe perioada următoare. Normele de folosire a resurselor pădurii sunt stabilite 

de legislație. Posibilitatea de recoltare pentru fiecare întreprindere este stabilită de 

către Agenția “Moldsilva”. Gestionarii de terenuri din fondul forestier sunt obligați să 

folosească rațional resursele pădurii, iar beneficiarii silvici sunt obligați să nu admită 

pierderea masei lemnoase recoltate. 

Statul  nu a introdus un mecanism de piață în sectorul silvicol, întrucît limitează 

și reglementează activitatea acestora, statul acționînd prin exercitarea prerogativelor 

sale.  

Astfel, gestionarii fondului forestier nu pot concura nici în baza prețului, nici în 

baza cantității și, efectiv, nu se îndeplinește condiția de denaturare a concurenței. 

 

Î.S. ”Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice” Chișinău 

Întreprinderea de Stat ”Institutul de cercetări și amenajări silvice” Chișinău 

activează în domeniul amenajării pădurilor, organizării depistării și combaterii bolilor 

și dăunătorilor forestieri, precum și în domeniul cercetărilor științifice silvice și al 

proiectării silvice. Î.S. „Institutul de cercetări și amenajări silvice” Chișinău a fost 

constituită în anul 2001, prin fuziunea Institutului de cercetări și proiectări silvice și a 

Centrului de amenajări silvice. Adresa juridică a întreprinderii este: str. Calea Ieșilor 

69 , mun. Chișinău, MD-2069. 

Patrimoniul net al întreprinderii este în creștere. În perioada anilor 2011 – 2013, 

acest indicator a crescut cu [. . .] mii lei ([. . .] %). Indicatorii lichidității au înregistrat 
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valori pozitive mari, dar solvabilitatea globală este în scădere și prezintă valori 

nefavorabile, în anul 2013 aceasta fiind de [. . .] %. Ratele rentabilităților de asemenea 

au înregistrat un nivel nefavorabil. Ratele de îndatorare sunt în creștere, iar efectul de 

levier financiar este negativ și în scădere. În rezultatul unei rate medii a dobînzii 

superioare ratei economice de rentabilitate, îndatorarea firmei diminuează rata de 

rentabilitate financiară, iar apelarea la credite nu se recomandă. În această situație, 

întreprinderea este nevoită să-și asigure realizarea investițiilor din contul surselor 

proprii. Respectiv, considerăm că comportamentul statului, în acest caz, este 

asemănător comportamentului unui investitor privat prudent , respectiv întreprinderea 

nu a obținut un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de 

piață. 

 

Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

Întreprinderea de Stat ”Fabrica de sticlă din Chișinău” în forma sa actuală, a 

fost creată în anul 2002 în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1273 din 

19.11.2001 cu privire la crearea Întreprinderii de Stat ”Fabrica de sticlă din Chișinău”, 

Hotărîrii Judecătoriei Economice a mun. Chişinău din 26 noiembrie 2001 și Legii nr. 

984-XV din 12.04.2002 cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale 

fostei societăți pe acțiuni ”Fabrica de sticlă din Chișinău”. Adresa juridică a 

întreprinderii este: str. Transnistria nr. 20, Chișinău, MD-2023. 

Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” activează în sectorul industriei 

prelucrătoare – fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă. Principalii săi concurenți 

sunt:  

1. “Fabrica de sticlă din Florești” S.A.; 

2. “Glass Container Company” S.A.; 

3. ÎM „Glass Container Prim” S.A.. 

În perioada 15.08.2011 – 30.12.2012, întreprinderea a implementat un proiect 

amplu de reconstrucție și modernizare a întreprinderii, finanțat atît din surse proprii, 

cît și din surse împrumutate. Pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție a cuptorului 

de topit sticlă din secția mașini – cuptoare nr.2, în anul 2011 întreprinderea a 

contractat un credit în valoare de [. . .] mii euro. Ca urmare a procurării utilajului 

pentru cuptorul de topit sticlă, capitalul social al întreprinderii a fost majorat cu 

17533,68 mii lei, conform Deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea 

modificărilor din 10.11.2011, Dosar nr.1002600008924. 

Analiza poziției financiare a întreprinderii a fost realizată în paralel cu cea a 

unuia din cei mai importanți concurenți – [. . .] S.A.. 

Indicatorii obținuți de Î.S. “Fabrica de Sticlă” au înregistrat valori mai pozitive 

decît cele obținute de [. . .] S.A., cu excepția rentabilităților economice și financiare. 

Patrimoniul net al întreprinderii analizate a suferit o majorare cu [. . .] mii lei în anul 

2013 față de anul 2012, ceea ce denotă faptul că întreprinderea nu este nevoită să 

apeleze la credite sau la alte surse de finanţare străine pentru a-şi desfăşura activitatea. 
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În acest mod, gradul de stabilitate financiară a întreprinderii este în creştere. În pofida 

faptului că întreprinderea are o rentabilitate a vînzărilor mai mare decît a 

concurentului său (cu [. . .] %), din cauza cheltuielilor mari privind dobînzile (în anul 

2013 acestea au constituit cca. [. . .] % din profitul brut), aceasta a obținut o 

rentabilitate economică mai mică (cu [. . .] %) și, respectiv, o rentabilitate financiară 

mai mică (cu [. . .] %). Un alt factor care a influențat negativ poziția financiară a 

întreprinderii este rata îndatorării la termen, care este cu [. . .] % mai mare decît cea a 

întreprinderii concurente. Din această cauză, întreprinderea devine mai puțin 

competitivă pe piața Republicii Moldova. 

Totodată, se consideră a fi un aspect pozitiv micșorarea duratei de rotații a 

mijloacelor fixe cu [. . .] zile și majorarea vitezei de rotații a mijloacelor fixe de [. . .] 

ori. Aceasta relevă faptul că întreprinderea are capacitate mai bună de a investi în 

mijloacele sale fixe, întrucît își recuperează mai rapid investiția. Întreprinderea a 

hotărît să retehnologizeze activitatea întreprinderii cu scopul de a obține ulterior o 

majorare a profitului.  

Specificăm că nici [. . .] S.A. nu a repartizat profitul net acționarilor săi. 

Orice investitor privat prudent ar reinvesti profitul net în activitatea 

întreprinderii sale în aceste condiții, astfel întreprinderea nu a obținut un avantaj 

economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. 

 

Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileștii Mici” 

Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” își are originea în anul 

1996, existînd ca secție de păstrare a vinurilor de marcă în componența sovhozului-

fabrică „Moldova”. În anul 2001, prin Hotărîrea Guvernului nr. 798, sovhozul-fabrică 

„Moldova” este reorganizat prin divizare și se întemeiază Î.S. Combinatul de Vinuri 

de Calitate „Mileștii Mici”, care a fost înregistrată la data de 08.11.2001. Î.S. 

Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” a fost declarată patrimoniu cultural 

– național al Republicii Moldova prin Legea nr. 199/2005. Adresa juridică a 

întreprinderii este: com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, MD-6819. 

Domeniile principale de activitate ale întreprinderii sunt: producerea și 

păstrarea vinurilor de calitate și a vinurilor spumante, precum și a altor tipuri de 

producție vinicolă; prestarea serviciilor pentru agricultură; stocarea, prelucrarea și 

conservarea fructelor și legumelor; stocarea și comerțul cu ridicata și cu amănuntul a 

producției alcoolice produse în țară sau importate. 

Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” urmează să finiseze pe 

parcursul anului 2014 lucrările de construcție a secției de prelucrare a strugurilor prin 

montarea acoperișului. În același context, este planificată modernizarea utilajului 

tehnologic prin procurarea liniei de turnat și etichetat vin la secția de îmbuteliere. 

Pentru a dezvolta un cadru durabil pentru creșterea industriei vinicole și a 

implementa reformele necesare în mod transparent și eficient, au fost promovate 

reforme legislative ample în sector. Statul a realizat acțiuni pentru a susține 
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întreprinderile din sectorul vitivinicol să-și comercializeze producția, evitînd situația 

unei supracapacități pe piață.  

Prețurile vinului au fost în creștere cu 5% în 2012 față de 2011 și încă cu 11,8% 

în 2013, ceea ce se apreciază pozitiv pentru activitatea întreprinderilor din sector.  

Pentru a analiza starea financiară a întreprinderii, au fost comparați cîțiva 

indicatori ai întreprinderii, în comparație cu [. . .] S.A., care de asemenea a fost 

declarată patrimoniu național. 

Per total, activitatea întreprinderii Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate 

„Mileștii Mici” se consideră a fi profitabilă. Reinvestirea profitului net în activitatea 

întreprinderii minimizează riscul financiar, manifestînd o stabilitate financiară înaltă. 

De asemenea, aceasta favorizează majorarea gradului de independenţă faţă de 

fluctuaţiile ratei dobînzii. Întreprinderea a înregistrat o creştere a patrimoniului net cu 

[. . .] mii lei în anul 2012 și cu [. . .] mii lei în anul 2013, aceasta fiind rezultatul 

desfăşurării unei activităţi eficiente, profitabile, care generează un profit suficient, atît 

pentru remunerarea proprietarilor, cît şi pentru creşterea sau, cel puţin, pentru 

menţinerea afacerii.  

Deși are un patrimoniu de [. . .] ori mai mic, valorile rentabilităților vînzărilor, 

economice și financiare sunt mai mari la întreprinderea Î.S. Combinatul de Vinuri de 

Calitate “Mileștii Mici” decît cele obținute de întreprinderea [. . .] S.A.. Faptul că [. . 

.] S.A. are o durată de rotație a mijloacelor fixe mai mică decît a Î.S. Combinatul de 

Vinuri de Calitate “Mileștii Mici” cu [. . .] de zile arată că aceasta are un grad de 

înzestrare tehnică mai mare. Respectiv, întreprinderea analizată necesită investiții 

suplimentare. 

În anul 2014, și întreprinderea [. . .] S.A. a fost scutită de repartizarea profitului 

net sub formă de dividende. 

Întreprinderea dispune de pîrghii pentru a-și lărgi piețele de desfacere și pentru 

a-și menține afacerea și are o poziție financiară bună. În concluzie, statul a acționat ca 

un investitor privat prudent, deci nu a fost îndeplinită condiția privind acordarea unui 

avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. 

 

Avînd în vedere că: 

 

- măsura de sprijin a urmărit utilizarea profitului net de către întreprinderile de 

stat menționate pentru investirea în vederea dezvoltării producţiei, cu capitalizarea 

obligatorie a acestuia (majorarea capitalului social); 

- măsura dată de sprijin a urmărit ca scop realizarea prerogativelor statului și nu 

afectează concurența – în cazul Î.S. ”Cadastru”, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură 

Călăraşi, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Chişinău, Î.S. Întreprinderea pentru 

silvicultură Edineţ, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni, Î.S. Întreprinderea 

pentru silvicultură „Hînceşti-Silva”, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Iargara, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură „Nisporeni-Silva”, Î.S. Întreprinderea pentru 
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silvicultură Orhei, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Sud” Cahul, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Centru” Ungheni, Î.S. Întreprinderea silvo-

cinegetică Străşeni, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Şoldăneşti”, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură „Teleneşti”, Î.S. Rezervaţia Naturală „Pădurea 

Domnească”, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Soroca, Î.S. Rezervaţia Naturală 

„Plaiul Fagului”, Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică „Sil-Răzeni”; 

- în urma aplicării testului investitorului în economia de piață a fost determinat 

că beneficiarii nu au primit un avantaj pe care nu l-ar fi obținut în condiții normale de 

piață și, respectiv, s-a respectat principiul tratamentului egal al sectorului privat și al 

sectorului de stat – în cazul Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău”, Î.S. Combinatul de 

Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială 

şi Certificare”, Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenăjări Silvice” Chişinău; 

- măsura de sprijin acordată Î.S. Staţiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” 

nu cade sub incidența Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, în 

baza art. 1, alin. (1) a legii în cauză, ce se referă la sectorul agricol; 

 

se constată că măsura de sprijin pentru beneficiarii menționați anterior nu 

constituie ajutor de stat. 

 

Reieşind din constatările expuse, în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 

din 11.07.2012 şi art. 10 alin. (2) lit. a) a Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 

ajutorul de stat, Plenul Consiliului Concurenţei 

 

DECIDE: 

1. Se constată că măsura de sprijin notificată de către Ministerul Economiei 

privind scutirea Î.S. „Cadastru”, Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate 

Industrială şi Certificare”, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Călăraşi, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură Chişinău, Î.S. Întreprinderea pentru 

silvicultură Edineţ, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură „Hînceşti-Silva”, Î.S. Întreprinderea pentru 

silvicultură Iargara, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Nisporeni-Silva”, 

Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură Orhei, Î.S. Întreprinderea pentru 

silvicultură „Silva-Sud” Cahul, Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-

Centru” Ungheni, Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură „Şoldăneşti”, Î.S. Întreprinderea pentru 

silvicultură „Teleneşti”, Î.S. Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”, Î.S. 

Întreprinderea pentru silvicultură Soroca, Î.S. Rezervaţia Naturală „Plaiul 

Fagului”, Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică „Sil-Răzeni”, Î.S. „Institutul de 



Cercetdri qi Amendjdri Silvice" Chigindu, I.S. ,,Staliunea Didactico-

ExperimentalS,,Criuleni", i.S. ,,Fabrica de sticld din Chiginau", i.S. Combinatul

de Vinuri de Calitate ,,Mileqtii Mici" de defalcarea in bugetul de stat a unei

pA(i din profitul net ob{inut in anul 2013 nu constituie ajutor de stat.

A sesiza Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei, Ministerul
Agriculturii Ei Industriei Alimentare, Agenfia Relafii Funciare Ei Cadastru $i

Agenlia "Moldsilva" despre necesitatea instituirii unui mecanism care ar

asigura transparenla relaliilor financiare dintre stat qi intreprinderile publice

vizate, in vederea asigurdrii transparenfei ajutorului de stat.

Prczenta Decizie intrd in vigoare la data adoptdrii gi va fi adusd la cunoqtinld

pdrfi1or.

4. Partea dispozitivd, a prezentei Decizii va fi publicatd in Monitorul Oficial al

Republicii Moldova.

2.

3.

Preqedintele Plenului

Consiliului Concu renfei Viorica CARARB
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