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Anexă  
la Hotărîrea Guvernului  

nr. ____ din ________2015  
 
 

REGULAMENTUL 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul ajutoarelor de stat” 
 

Secțiunea 1. Dispoziţii generale 
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (în continuare – Regulament) stabileşte 
modul de organizare şi mecanismul de funcţionare a resursei informaţionale destinate 
notificării, raportării, monitorizării și evidenței ajutoarelor de stat.  

2. Regulamentul defineşte termenul Registrului, stabileşte modul, 
responsabilităţile şi împuternicirile privind ţinerea acestuia, acordarea şi utilizarea 
informaţiei din Registru, înregistrarea furnizorilor de ajutor de stat și distribuirea 
codurilor de acces. 

3. Registrul reprezintă o sistematizare generalizată a datelor privind faptele 
acordării ajutorului de stat, beneficiarii de ajutor şi furnizorii care îl acordă, precum şi 
documentele aferente procesului de acordare şi utilizare a ajutorului de stat. 

4. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în 
Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele 
informaţionale de stat, Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre și 
Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.  

 
Secțiunea 2. Subiecţii raporturilor juridice în domeniul creării şi 

exploatării Registrului 
5. Registratorii Registrului sunt: 
1) Furnizorii de ajutor de stat prin personalul propriu, care efectuează 

introducerea în Registru a informaţiei privind notificarea ajutorului de stat şi 
raportarea ajutorului de stat; 

2) Consiliul Concurenţei prin angajaţii împuterniciţi, care efectuează 
introducerea în Registru a informaţiei privind ajutorul de stat identificat în 
procesul monitorizării şi verificărilor efectuate.     

6. Furnizorii datelor în Registru sînt furnizorii de ajutor de stat care livrează 
date despre obiectele informaţionale incluse în Registru, precum notificarea unei 
măsuri de sprijin, raportarea ajutoarelor de stat.  

7. Destinatarii datelor din Registru sunt Consiliul Concurenţei prin angajaţii 
împuterniciţi, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, precum şi alte persoane 
interesate, în limita dreptului de acces. 
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8. Furnizorii datelor în Registru sînt furnizorii de ajutor de stat care livrează 
date despre obiectele informaţionale incluse în Registru, precum notificarea unei 
măsuri de sprijin, raportarea ajutoarelor de stat.  

 
Secțiunea 3. Obligaţiile şi drepturile subiecților ai raporturilor juridice 
9. Î.S. „CRIS Registru” îndeplinește funcțiile de suport tehnic al Registrului, 

iar Consiliul Concurenței îndeplinește funcțiile administratorului – controlul 
introducerii datelor, administratea acțiunilor utilizatorilor, determinarea nivelului de 
acces.   

10. Registratorul Registrului (furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat) are 
obligația: 

1) să asigure autenticitatea şi veridicitatea datelor la înregistrarea și actualizarea 
informației în procesul de notificare și raportare a ajutorului de stat;  

2) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să documenteze 
cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă 
măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor;  

3) să informeze posesorul referitor la desemnarea altei persoane din partea 
furnizorului ajutorului de stat cu drept de acces la Registru; 

4) să asigure remiterea informației prin intermediul Registrului. 
11. Registratorul Registrului (furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat) are 

dreptul: 
1) să participe la implementarea şi dezvoltarea Registrului;  
2) să solicite de la posesorul Registrului ajutor metodologic şi practic privind 

funcţionarea acestuia; 
3) să expedieze informații suplimentare referitor la notificarea și raportarea 

măsurilor de sprijin; 
4) de acces la documentele ce implică procesul de notificare, raportare 

(corespondență, decizii, etc.). 
12. Atât registratorul cât și furnizorul datelor în Registru reprezintă un singur 

utilizator și anume furnizorul ajutoarelor de stat. Drept excepție, registratorii 
Registrului pot fi reprezentanții Consiliului Concurenței ca urmare a imposibilității 
furnizorilor de ajutor de stat, din motive întemeiate, de a introduce datele în Registru. 

13. Când introducerea informației în Registru este realizată de registratorii 
Consiliului Concurenței, aceștia din urmă introduc informația în sistem în baza datelor 
transmise de furnizorii ajutorului de stat, ultimii fiind responsabili de veridicitatea și 
corectitudinea informației transmise. 

14. Destinatarul datelor Registrului are obligația: 
1) să utilizeze informaţia obţinută din baza de date a Registrului doar în 

scopurile stabilite de legislaţia în vigoare; 
2) să asigure autenticitatea şi veridicitatea datelor colectate şi introduse în 

Registru; 
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3) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să documenteze 
cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă 
măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor.  

15. Destinatarul datelor Registrului are dreptul: 
1) să participe la implementarea şi dezvoltarea Registrului;  
2) să prezinte propuneri posesorului Registrului privind perfecţionarea şi 

eficientizarea funcţionării acestuia. 
 

Secțiunea 4. Spaţiul informaţional şi spaţiul tehnologic al Registrului 
16. Totalitatea obiectelor informaţionale, care reprezintă resursa informaţională a 

Registrului, este determinată de destinaţia lui şi include următoarele obiecte:  
1) notificare; 
2) faptul acordării ajutorului de stat; 
3) furnizor; 
4) beneficiar; 
5) document: 
a) decizii privind acordarea ajutoarelor de stat; 
b) scrisori privind acordarea ajutoarelor de stat. 
17. Registrul conţine următoarele date care constituie baza resurselor 

informaţionale de stat cu privire la ajutorul de stat al ţării şi includ:      
1) Date privind furnizorul de ajutor de stat: 
a) codul de evidenţă al furnizorului (IDNO); 
b) denumirea furnizorului; 
c) adresa juridică. 
2) Date privind beneficiarul de ajutor de stat: 
a) codul de evidenţă al beneficiarului (IDNO sau IDNP); 
b) denumirea beneficiarului; 
c) adresa juridică; 
d) domeniul de activitate; 
e) grupul de întreprinderi din care face parte; 
3) Date privind forma ajutorului de stat: 
a) denumirea formei de ajutor de stat; 
b) categoria de ajutor de stat. 
4) Date privind valoarea ajutorului de stat: 
a) valoarea ajutorului de stat acordat beneficiarului; 
b) valoarea totală a ajutorului de stat de care a beneficiat beneficiarul și grupul 

de întreprinderi din care face parte. 
5) Date privind sectorul economiei naţionale: 
a) numărul corespunzător din CAEM al activităţii economice pentru care se 

acordă ajutor de stat. 
6) Date despre documente: 
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a) identificatorul documentului; 
b) tipul, seria, numărul şi data, organul ce a emis documentul; 
c) termenul de valabilitate. 
7) Date privind obiectivul de ajutor de stat: 
a) denumirea obiectivului. 
8) Date referitor la eveniment: 
a) identificatorul evenimentului; 
b) tipul evenimentului; 
c) data înregistrării evenimentului. 
9) Date despre formulare: 
a) numărul formularului; 
b) motivul formularului; 
c) codul oficiului; 
d) persoana care a luat decizia cu privire la formular; 
e) menţiuni despre circulaţia formularului. 
18. Componentele de bază ale arhitecturii Registrului sînt: 
a) sistemul informațional automatizat – nivelul central; 
b) sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice;  
c) locurile de muncă automatizate ale subiecților raporturilor juridice. 

 
Secțiunea 5. Interoperabilitatea cu alte sisteme informaţionale 
19. Pentru asigurarea actualizării operative şi automate a conţinutului 

informaţional al Registrului cu informaţie veridică, este realizată interacţiunea şi 
sincronizarea datelor cu următoarele sisteme informaţionale automatizate: 

1) Registrul de stat al populaţiei care acordă acces la datele despre persoane 
fizice, adresa de domiciliu şi documentele care le-au fost eliberate; 

2) Registrul de stat al unităţilor de drept care acordă acces la datele despre 
toate categoriile de unităţi de drept constituite în bază legală, adresa juridică, 
drepturile de a exercita diverse activităţi licenţiate. 

 
Secțiunea 6. Ţinerea şi asigurarea funcţionării Registrului 
20. Registrul se ţine în formă electronică, în limba de stat. 
21. Principalele proceduri de ţinere a Registrului includ introducerea inițială şi 

actualizarea informaţiei.  
22. Introducerea iniţială a datelor în Registru are loc în momentul completării 

formularelor de notificare și raportare a ajutoarelor de stat de către furnizorul de 
ajutor de stat, până la transmiterea acestora Consiliului Concurenței. 

23. Actualizarea informației din Registru are loc la îmbunătățirea formularelor 
de notificare și raportare întocmite de furnizorii de ajutor de stat. 
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24. Expedierea și recepționarea documentelor electronice, între Consiliul 
Concurenței și furnizorii și/sau inițiatorii ajutoarelor de stat, se efectuează prin 
intermediul compartimentului mesagerie al Sistemului, care este una oficială. 

25. Orice comunicare între subiecți raporturilor juridice prin intermediul 
Sistemului se consideră comunicare oficială. 

26. Administratorul Registrului din cadrul Consiliului Concurenței se numește 
prin ordinul președintelui Consiliului Concurenței. 

27. Utilizatorii dispun de acces la informaţia conţinută în Registru în funcţie de 
rolurile şi drepturile atribuite. 

28. Acces la Registru a angajaților din cadrul Consiliului Concurenței au 
colaboratorii direcțiilor de ajutor de stat, a cancelariei și oricare alte persoane cu 
permisiunea președintelui Consiliului Concurenței, în limita dreptului de acces. 

29. Utilizatorii Registrului, la prelucrarea informației din sistem, au obligația 
asigurării protecţiei datelor cu caracter personal conform Legii nr.133 din 8 iulie 2011 
privind protecţia datelor cu caracter personal. 

30. Accesul furnizorilor de ajutor de stat la informaţia din Registru, în limita 
dreptului de acces, se acordă de către posesorul Registrului în baza demersului oficial 
al furnizorului în adresa Consiliului Concurenței, cu specificarea codului IDNO al 
furnizorului, a numelui, prenumelui, funcţiei și adresei electronice a 
persoanei/persoanelor desemnate. 

31. Pentru a insera date în Registru registratorii, menționați în pct.5 subpct.1) din 
prezentul Regulament, sînt înregistraţi de către administratorul Registrului din cadrul 
Consiliului Concurenței, primind următoarele date de acces:  

1) numele utilizatorului; 
2) codul de acces (parolă) inițială. 
32. Parola de acces este generată în mod manual de către administratorul 

Registrului și transmisă persoanei desemnate de furnizorul ajutorului de stat sau de 
alte persoane interesate prin intermediul unei din următoarele modalități: 

1) personal contra semnătură; 
2) la adresa furnziorului prin itnermediul poștei recomandate; 
3) pe poșta electronică personală a persoanei desemnate. 
33. La prima intrare în Registru registratorul este obligat să schimbe parola, care 

va conține cel puțin 8 simboluri pe diferite registre de tastatură.  
34. În cazul desemnării unei alte persoane responsabile furnizorul ajutorului de 

stat va informa în formă scrisă Consiliul Concurenței privind împuternicirea altei 
persoane responsabile în termen de 5 zile lucrătoare de la data desemnării acesteia. 

35. Evidenţa obiectelor informaţionale se ţine conform instrucțiunii aprobate de 
președintele Consiliul Concurenței. 

36. Termenul de păstrare a informației în baza de date a Registrului este 
nelimitat.  
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37. În cadrul procesului de utilizare a Registrului sunt folosite asemenea 
documente precum: 

1) formularul general de notificare a ajutorului de stat, formularul de notificare 
simplificată, din anexa nr.2 și nr.3 a Regulamentul privind forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la 
ajutorul de stat aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 
din 30 august 2013; 

2) formularul de raportare a ajutorului de stat din anexa nr. 1 a Regulamentului 
cu privire la Registrul ajutorului de stat aprobat prin Hotărîrea Plenului 
Consiliului Concurenţei nr.3 din 30 august 2013; 

3) formularul de raportare a ajutoarelor de minimis din anexa Regulamentui 
privind ajutorul de minimis aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr.2 din 30 august 2013; 

4) proiectele actelor de instituire a măsurilor de ajutor de stat care reprezintă 
intenția furnizorilor/inițiatorilor de ajutor de stat de a acorda o măsură de 
sprijin, forma acesteia fiind diferită în fiecare caz în parte.  

5) alte documente necesare în procesul de notificare și raportare. 
 
Secțiunea 7. Asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiei Registrului 
36. Pentru îndeplinirea sarcinilor privind asigurarea securităţii informaţionale a 

Registrului sînt folosite următoarele mecanisme: 
1) autentificarea şi autorizarea; 
2) dirijarea accesului; 
3) înregistrarea acţiunilor şi auditul; 
4) criptarea informaţiei. 
37. Sistemul complex al securităţii informaţionale asigură: 
1) integritatea logică a informaţiei; 
2) integritatea fizică a informaţiei; 
3) protecţia infrastructurii informaţionale în cazul tentativelor de deteriorare 

sau de modificare a funcţionării Registrului. 
 

Secțiunea 8. Controlul şi responsabilitatea subiecţilor ai raporturilor 
juridice 

38. Controlul privind organizarea şi funcţionarea Registrului se efectuează de 
către posesor.  

39. Toţi subiecţii de acces la Registru poartă răspundere conform legislaţiei în 
vigoare pentru divulgarea, transmiterea acesteia persoanelor terţe şi pentru utilizarea 
ei în scopuri personale.   
    

  


