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DECIZIE
mun. Chișinău

din 27.11.2020

Nr. ASR - 62

Plenul Consiliului Concurenţei,
acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183/2012, art. 12 și art. 20 al Legii
nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, Hotărârii Parlamentului privind numirea în
funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei nr. 331 din 30.11.2018,
analizând raportul privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent acordat în
temeiul art. 103 alin. (1) pct. 4) a Codului fiscal și materialele anexate
A CONSTATAT:
1. În conformitate cu art. 341 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o
parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de altă parte, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de
aliniere a schemelor de ajutor de stat existente la acquis-ul Uniunii Europene în materie
de ajutor de stat.
2. Potrivit art. 3 al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (în continuare – Legea cu
privire la ajutorul de stat), ajutor existent este ajutor de stat, respectiv schemă de ajutor de
stat sau ajutor individual, care exista înainte de intrarea în vigoare a Legii cu privire la
ajutorul de stat (din data de 16.08.2013).
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3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii cu privire la ajutorul de stat,
furnizorul ajutorului de stat urmează să prezinte Consiliului Concurenței toată informația
necesară pentru Registrul ajutoarelor de stat.
4. Potrivit prevederilor art. 20 al Legii cu privire la ajutorul de stat, Consiliul Concurenței
are obligația să monitorizeze ajutoarele de stat existente în derulare pentru a verifica
respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate.
5. Totodată, în conformitate cu art. 12 al Legii cu privire la ajutorul de stat, dacă în urma
activității de monitorizare a unui ajutor de stat existent Consiliul Concurenței constată că
ajutorul existent nu mai este compatibil cu prezenta lege, acesta îi cere furnizorului să ia
măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitatea respectivă.
6. Ministerul Finanțelor a transmis Consiliului Concurenței formularul de raportare a
ajutoarelor de stat acordate în perioada anilor 2011-2012, cu referire la măsura de sprijin
acordată în temeiul art. 103 alin.(1) pct. 4) al Codului fiscal, iar valoarea totală al acestor
măsuri de sprijin a constituit 7,9 mil. lei. Pentru perioada anilor 2013-2018, informația cu
privire la lista beneficiarilor și valoarea măsurilor de sprijin acordate nu a fost prezentată
de către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, conform informațiilor conținute în Sinteza
facilităților fiscale acordate de organele Serviciul Fiscal de Stat, pentru anii 2011-2015,
din Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță al sistemului
facilităților fiscale și vamale, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.34 din 29 iulie
2016, valoarea totală a acestor măsuri de sprijin, pentru anii 2013-2015, a constituit 18,6
mil. lei.
7. Având în vedere că măsurile de sprijin raportate de către Ministerul Finanțelor, au
început a fi implementate înainte de intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de
stat, acestea au fost incluse în lista schemelor de ajutor de stat existent.
I. Beneficiarii măsurilor de sprijin
8. Formularul de raportare a ajutoarelor de stat acordate în perioada anilor 2011-2012,
prezentat de către Ministerul Finanțelor, nu conține informații cu privire la beneficiarii
măsurilor de sprijin acordate.
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9. Ținând cont de prevederile art. 103 alin.(1) pct. 4) al Codului fiscal, de scutirea de
T.V.A. fără drept de deducere pot beneficia:
 Autorități publice;
 Persoane juridice cu activități în domeniile de referinţă.
10. Potrivit art. 3 din 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.
II. Descrierea măsurilor de sprijin
11. Măsurile de sprijin sunt acordate în temeiul art. 103 alin.(1) pct. 4) al Codului fiscal și
constau în scutirea de T.V.A. fără drept de deducere a:
- Instituţiilor preşcolare, sanatoriilor şi altor obiecte cu destinaţie social-culturală şi de
locuit, precum şi drumurilor, reţelelor şi substaţiilor electrice, reţelelor de gaz,
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, sistemelor centralizate de alimentare
cu energie termică, instalaţiilor pentru extragerea apelor subterane şi altor obiecte
similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor,
întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform
destinaţiei), precum şi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de
către autorităţile publice;
- Proprietății de stat transferate gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanţul
unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei
întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale;
- Lucrărilor de expertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de
restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice,
la obiectele incluse în lista aprobată de Parlament.
III. Evaluarea măsurilor de sprijin prin prisma existenței ajutorului de stat
12. Potrivit art. 340 alin. (1) din Acordul de Asociere RM-UE, 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
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funcționarea Uniunii Europene și a instrumentelor de interpretare adoptate de instituțiile
UE, inclusiv jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
13. Conform art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, ajutorul de stat este o măsură de
sprijin care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor
administrativ-teritoriale sub orice formă;
b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii
normale de piaţă;
c) este acordată în mod selectiv;
d) denaturează sau riscă să denatureze concurenţa.
14. Luând în considerare că, circumstanțele stipulate în art. 103 alin. (1) pct. 4) al Codului
fiscal sunt diferite din punct de vedere a esenței, măsurile de sprijin au fost evaluate
separat:
 Scutirea de T.V.A. fără drept de deducere a instituţiilor preşcolare, sanatoriilor şi altor
obiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurilor, reţelelor şi
substaţiilor electrice, reţelelor de gaz, sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare,
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, instalaţiilor pentru extragerea
apelor subterane şi altor obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau,
în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele
respective

conform

destinaţiei),

precum

şi

cele

transmise

întreprinderilor,

organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat
transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanţul unei întreprinderi de
stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi
municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.
a) Este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor
administrativ-teritoriale sub orice formă
15. Conform art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, resurse de stat sau resurse ale
unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă totalitatea patrimoniului, inclusiv sub
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formă de mijloace financiare, ce aparţine statului, unităţilor administrativ-teritoriale,
inclusiv unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
16. Un transfer de resurse de stat are loc atunci când, într-un anumit caz, autoritățile publice
nu percep valoarea normală în cadrul sistemului lor general pentru permiterea accesului
la domeniul public.
17. Potrivit prevederilor Legii nr. 29/2018 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii
publice, proprietatea publică se constituie din totalitatea bunurilor domeniului public şi
domeniului privat ce aparţin cu drept de proprietate statului şi unităţilor administrativteritoriale, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestora aparţinând
Guvernului sau autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale/autorității
deliberative a administrației publice a unității teritoriale autonome Găgăuzia. Astfel,
bunuri ale domeniului public sunt bunurile care, prin natura lor sau prin declaraţia legii,
sunt de uz sau de interes public şi care aparţin statului sau unităţilor administrativteritoriale. Acestea formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale.
18. Transmiterea în administrare/gestiune a bunurilor domeniului public se efectuează prin
hotărâre de Guvern sau printr-o decizie a Consiliului local/a Adunării Populare a unității
teritoriale autonome Găgăuzia.
19. Bunurile domeniului public pot fi folosite numai la destinaţie și pot fi transmise în
administrare, gestiune, concesiune, comodat sau locaţiune/arendă în condiţiile Legii nr.
121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice sau ale altor legi
speciale. Bunurile domeniului public pot fi gestionate de autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, de instituţiile publice, de întreprinderile de stat/municipale şi,
în cazurile prevăzute expres de lege, de societăţile comerciale.
20. Totodată, bunurile care nu fac parte din domeniul public, dar care aparţin statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă bunuri ale domeniului privat. Bunurile
domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pot circula liber,
cu excepţia unor categorii de bunuri al căror circuit civil este limitat expres prin lege.
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21. Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică din domeniul privat în
domeniul public se efectuează numai pentru utilitate publică.
22. În articolul 93 al Codului fiscal, următoarele noţiuni sunt definite astfel:
 Taxă pe valoarea adăugată – impozit de stat care reprezintă o formă de colectare la
buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse
impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea
mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
 Livrare de mărfuri – transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin
comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială,
împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului
în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea
mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza
contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent
comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului
şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
 Livrare impozabilă – livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia
celor scutite de T.V.A., fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil
în procesul activităţii de întreprinzător.
23. În conformitate cu prevederile articolului 51 al Codului fiscal, autoritățile publice sunt
scutite de impozit. De asemenea, articolul 112 al Codului fiscal prevede exceptarea
autorităţilor publice de la înregistrare în calitate de subiect impozabil - contribuabil al
T.V.A.
24. Respectiv, se constată că atât transferul gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei
lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective
conform destinaţiei) a instituţiilor preşcolare, sanatoriilor şi altor obiecte cu destinaţie
social-culturală şi de locuit, precum şi drumurilor, reţelelor şi substaţiilor electrice,
reţelelor de gaz, sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, sistemelor centralizate
de alimentare cu energie termică, instalaţiilor pentru extragerea apelor subterane şi altor
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obiecte similare, cât și cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de
către autorităţile publice, precum și proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia
autorităţilor publice, de la bilanţul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi
de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi
municipale, nu reprezintă o livrare impozabilă în sine, deoarece autoritatea publică în
calitate de proprietar, atât în rol de beneficiar, cât și în rol de furnizor, nu este un subiect
impozabil ‐ contribuabil al T.V.A.
25. Ca rezultat, scutirea de T.V.A. fără drept de deducere a instituţiilor preşcolare,
sanatoriilor şi altor obiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi
drumurilor, reţelelor şi substaţiilor electrice, reţelelor de gaz, sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare, sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică,
instalaţiilor pentru extragerea apelor subterane şi altor obiecte similare transferate
gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care
folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele
transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice;
proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanţul unei
întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei
întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale, nu poate fi
considerată ca un transfer de resurse de stat deoarece nu reprezintă o excepție de la
principiul general aplicat.
26. Prin urmare, condiția acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele
unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă nu este îndeplinită și ca rezultat,
putem constata neîntrunirea cumulativă a celor patru condiţii, menționate la art. 3 alin.
(1) a Legii cu privire la ajutorul de stat, în cazul menționat mai sus.
 Scutirea de T.V.A. fără drept de deducere a lucrărilor de expertiză tehnică, de
prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor
băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în lista aprobată
de Parlament.
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27. Prin Legea nr. 331/2004 a fost aprobată lista obiectelor ale căror lucrări de expertiză
tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea
mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, sunt scutite de taxa pe
valoarea adăugată. Astfel, lista menționată în prezent cuprinde următoarele obiecte:
Complexul Monastic Căpriana; Centrul de copii „Orăşelul copilăriei” din satul Pîrîta,
raionul Dubăsari; Complexul muzeal „Orheiul Vechi” cu mănăstirea rupestră;
Monumentul ostaşilor căzuţi în anul 1992 în lupta pentru independenţa şi integritatea
Republicii Moldova, oraşul Cantemir, raionul Cantemir; Mănăstirea "Naşterea Maicii
Domnului" din satul Curchi, raionul Orhei; Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil" din comuna Truşeni, municipiul Chişinău; Centrele sociale comunitare din 12
localităţi; Instituţia medico-socială de recuperare pentru copii Tony Hawks Centru. De
asemenea, nota din anexa la legea menționată prevede că scutirea de taxa pe valoarea
adăugată a lucrărilor specificate urmează a fi acordată în limita mijloacelor băneşti
donate.
28. În urma examinării informațiilor disponibile s-a constatat următoarele:
 Complexul Monastic Căpriana – are statut de Muzeu Naţional, filială a Muzeului
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, creat în baza Hotărârii Guvernului nr.
1287 din 26.11.2007.
 Complexul muzeal „Orheiul Vechi” cu mănăstirea rupestră – este integrat în
Instituţia publică „Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”, în urma reorganizării
petrecute în baza Hotărârii Guvernului nr. 228 din 23.03.2009. Rezervația culturalnaturală ”Orheiul Vechi”, care are un statut special și constituie cel mai important sit
cultural din Republica Moldova.
 Mănăstirea "Naşterea Maicii Domnului" din satul Curchi, raionul Orhei – este o
mănăstire de călugări, unde au avut loc lucrări ample de reparație și renovare în
perioada 2006-2014. Complexul monastic ”Curchi” reprezintă monument de cultură
și de arhitectură de importanță națională.
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 Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din comuna Truşeni, municipiul
Chişinău – este un complex bisericesc fiind un monument istoric şi de cultură.
 Monumentul ostaşilor căzuţi în anul 1992 în lupta pentru independenţa şi integritatea
Republicii Moldova, oraşul Cantemir, raionul Cantemir – a fost edificat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 430 din 14.04.2003, în scopul înveşnicirii memoriei ostaşilor
cantemireni căzuţi în 1992 în lupta pentru independenţa şi integritatea ţării.
 Centrul de copii „Orăşelul copilăriei” din satul Pîrîta, raionul Dubăsari – este un
centru de plasament de tip familial pentru copii cu statut de asociație obștească.
Centrul funcţionează din anul 2003. Asistenţa acordată de compania austriacă
„Concordia” şi fondul omonim a permis plasarea a 280 de copii care au rămas fără
părinţi sau fără îngrijire părintească.
 Centre

sociale

comunitare

-

centrele

comunitare

de

asistență

socială

(multifuncționale) sunt instituții publice create la nivel comunitar/municipiu în cadrul
cărora se organizează și se prestează o gamă largă de servicii sociale pentru
persoanele/familiile aflate în dificultate. Beneficiarii acestor centre pot fi copii şi
tineri, familiile și grupurile sociale aflate în situație de dificultate, persoane în etate şi
cu dizabilităţi din comunitate. Centrele sociale comunitare oferă servicii de
informare, consiliere, consultanță, reintegrare în familie și în comunitate, servicii de
dezvoltare a capacităților ocupaționale și alimentare.
 Instituţia medico-socială de recuperare pentru copii „Tony Hawks Centru” - este o
organizație non-guvernamentală, non-profit. Centrul a fost înregistrat pe 16.12.2000.
Misiunea „Tony Hawks Centru” este de a ameliora calitatea vieţii şi sănătăţii copiilor
cronic bolnavi din familii social vulnerabile. Centrul realizează această misiune prin
sporirea accesului la servicii de recuperare şi educare parentală. Obiectivul principal
al centrului este reabilitarea copiilor bolnavi cronic prin metode de recuperare noninvazive.
29. Luând în considerare cele menționate, s-a constatat că obiectele incluse în lista aprobată
de Parlamentul Republicii Moldova, la care au fost efectuate lucrări de expertiză
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tehnică, de prospecţiune, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea
mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, reprezintă monumente
cultural - istorice de o importanță națională, iar altele sunt de menire socială.
30. Normele privind ajutoarele de stat se aplică numai în cazul în care beneficiarul unei
măsuri este o întreprindere. În sensul art. 4 al Legii concurenței, întreprindere este orice
entitate, inclusiv asociaţie de întreprinderi, angajată în activitate economică, indiferent
de statutul juridic şi de modul de finanţare al acesteia. Încadrarea unei anumite entități
în categoria întreprinderilor depinde, în totalitate, de natura activităților sale.
31. Conform pct. 3 a Regulamentului privind evaluarea ajutoarelor de stat pentru cultură și
pentru conservarea patrimoniului, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Concurenței nr. 3 din 08.09.2016, finanțarea publică a unei activități culturale sau de
conservare a patrimoniului, organizate într-un mod necomercial – neavând astfel un
caracter economic și accesibile publicului larg în mod gratuit sau contra unei contribuții
bănești care acoperă numai o parte din costurile reale ce nu afectează caracterul
neeconomic al activității respective, îndeplinește un scop pur social și cultural și, prin
urmare, nu constituie ajutor de stat.
32. Potrivit pct. 35 al Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce
prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Concurenței nr. nr.11 din 30 august 2013, activităţile din domeniul
securităţii sociale au caracter economic în funcţie de modul în care acestea sunt
instituite şi structurate, şi anume:
1) Criteriile în funcţie de care se determină dacă sistemul securităţii sociale este bazat pe
principiul solidarităţii şi nu implică o activitate economică sunt următoarele:
a) dacă afilierea la sistem este obligatorie;
b) dacă sistemul urmăreşte un obiectiv exclusiv social sau nu;
c) dacă sistemul are sau nu un scop lucrativ;
d) dacă prestaţiile acordate depind sau nu de contribuţiile făcute;
e) dacă prestaţiile acordate nu sunt neapărat proporţionale cu câştigurile salariale ale
persoanelor asigurate;
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f) dacă sistemul este supus sau nu controlului statului.
2) Sistemele securităţii sociale au caracter economic dacă sunt caracterizate prin:
a) caracterul opţional al afilierii;
b) principiul capitalizării (corelarea drepturilor cu contribuţiile plătite şi cu rezultatele
financiare ale sistemului);
c) caracterul lor lucrativ;
d) acordarea unor drepturi care sunt în plus faţă de cele acordate de un sistem de bază.
33. Prin urmare, ținând cont de specificul de organizare a beneficiarilor finali a scutirilor și
faptul că activitatea acestora nu implică o activitate economică, în sensul Legii cu
privire la ajutorul de stat, s-a constatat că măsurile de sprijin acordate sub formă de
scutiri de T.V.A. fără drept de deducere a lucrărilor de expertiză tehnică, de
prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor
băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în lista aprobată
de Parlamentul Republicii Moldova nu constituie ajutor de stat.
IV. Experiența Uniunii Europene
34. Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată prevede în art. 13 că autoritățile regionale și locale și alte organisme
de drept public nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitățile sau
operațiunile în care se angajează ca autorități publice. De asemenea, conform
prevederilor art. 19 a Directivei privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, în
cazul unui transfer, indiferent dacă este efectuat cu titlu oneros sau nu, sau sub formă de
aport la o societate, al tuturor activelor sau al unei părți a acestora, statele membre pot
considera că nu a avut loc nici o livrare de bunuri și că persoana căreia îi sunt
transferate bunurile este succesorul cedentului.
35. Conform prevederilor art. 132 a Directivei 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, sunt scutite următoarele tranzacții:
- prestarea de servicii și livrarea de bunuri direct legate de ajutorul social și securitatea
socială;
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- prestarea de servicii și livrarea de bunuri direct legate de protecția copiilor și a
tinerilor, de către organisme de drept public sau de alte organizații recunoscute de
statul membru în cauză ca având un caracter social;
- educația copiilor și a tinerilor, învățământul școlar sau universitar, formarea și
reconversia profesională, inclusiv prestarea de servicii și livrarea de bunuri strâns
legate de acestea, de către organisme de drept public care au acest scop sau de alte
organizații recunoscute de statul membru în cauză ca având scopuri similare;
- prestarea anumitor servicii strâns legate de sport și educația fizică de către organizații
fără scop lucrativ persoanelor care practică sportul sau educația fizică;
- prestarea anumitor servicii culturale, precum și livrarea de bunuri strâns legate de
acestea, de către organisme de drept public sau de alte organisme culturale
recunoscute de statul membru în cauză.
36. Conform prevederilor Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel
cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (2016/C 262/01), sistemele de securitate socială bazate pe
solidaritate, care nu implică o activitate economică au, de regulă, următoarele
caracteristici:
(a) afilierea la sistem este obligatorie;
(b) sistemul urmărește un obiectiv exclusiv social;
(c) sistemul nu are un scop lucrativ;
(d) prestațiile acordate nu depind de contribuțiile făcute;
(e) prestațiile plătite nu sunt neapărat proporționale cu câștigurile salariale ale persoanei
asigurate;
(f) sistemul este supus controlului statului.
Reieşind din constatările expuse, în vederea realizării angajamentelor asumate prin art.
340 și 341 al Acordului de Asociere 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, ratificat prin Legea nr. 112/2014 și a obiectivelor stabilite în Programului
naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017–2020, precum și în
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temeiul art. 39 lit. j), art. 41 alin. (1) lit. q) al Legii concurenţei nr. 183/2012 şi art. 3, art. 12
și art. 20 al Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat, Plenul Consiliului Concurenței
DECIDE:
1. Măsurile de sprijin acordate în temeiul art. 103 alin.(1) pct. 4) al Codului fiscal, nu
constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de
stat.
2. Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor exclude măsurile de sprijin acordate
în temeiul art. 103 alin.(1) pct.4) al Codului fiscal din lista schemelor de ajutor de stat
existent care se prezintă anual Consiliului Concurenței.
3. Decizia intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţa Ministerului
Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat.
4. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Marcel RĂDUCAN
Președinte
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