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DECIZIE 

             
mun. Chișinău 

 

din 13.05.2021                  Nr. ASO-15 
 

Plenul Consiliului Concurenței, 
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 2 și 

art. 10 din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, Hotărârii Parlamentului 
privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței nr. 331 din 
30.11.2018, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului 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 și Regulamentului 
privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 8 din 30.08.2013, 

analizând notificarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare cu privire la 
schema de ajutor de stat acordat pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic, depusă 
prin intermediul Sistemului informațional automatizat ”Registrul ajutoarelor de stat din 
Moldova” cu nr. 00547 din 06.01.2021, materialele anexate și nota examinatorului, 
 

A CONSTATAT: 
 

 

I. CONTEXTUL MĂSURII 
 

1. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare – ANCD), în baza art. 
8 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 (în continuare – Legea 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 

 

P L E N U L 
CONSILIULUI CONCURENŢEI 
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Plenului Consiliului Concurenţei nr.1 din 30.08.2013, a notificat schema de ajutor de 
stat acordat pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic, cu anexarea 
formularului general și special de notificare a schemelor de ajutor pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare. 

2. Schema notificată urmează să înlocuiască schema de ajutor de stat autorizată anterior 
prin Decizia Plenului Consiliului Concurenții nr. ASO – 9 din 03.04.2017. 

3. Notificarea a devenit efectivă la data de 12.03.2021. 
4. Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina oficială web a 

Consiliului Concurenței la data de 22.03.2021, în conformitate cu prevederile art.18 
alin. (1) din Legea cu privire la ajutorul de stat, în vederea asigurării transparenții în 
procesul decizional. 

II. BAZA LEGALĂ PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE SPRIJIN 

• Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004. 
• Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012. 
• Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019. 
• Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020. 
• Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Cercetare și Dezvoltare nr. 196/2018. 
• Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului național în domeniile 

cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind 
implementarea acestuia nr. 381/2019. 

• Hotărârea Guvernului  cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a 
proiectelor din domeniile cercetării și inovării nr. 382/2019. 

• Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 30.08.2013. 
• Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 8 din 30.08.2013. 
• Ordinul ANCD nr. 16-PC din 07.07.2020. 
• Ordinul ANCD nr. 105 din 07.12.2020. 
• Ordinul ANCD nr. 26-PC din 23.12.2020. 
• Ordinul ANCD nr. 29-PC din 29.12.2020. 

 

III. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 
 

5. Beneficiarii finanțării proiectelor de inovare din bugetul de stat pot fi organizațiile 
din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) și art. 96 din Codul cu 
privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004, cu excepția: 
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- organizațiilor declarate conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile 

bancare ale căror sunt blocate conform unei hotărâri judecătorești irevocabile; 
- organizațiilor care nu dispun de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și 

inovare în baza actului de constituire/statutului; 
- organizațiilor care au încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor 

din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior. 
6. În conformitate cu art. 3 al Legii 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. 

 

IV. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN 
 

7. Schema de ajutor de stat notificată constă în finanțarea din bugetul de stat a 
proiectelor de inovare și transfer tehnologic care corespund priorităților strategice 
stabilite în Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-
2023, aprobat de Guvern.  

8. Conform pct. 2 al Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și 
inovării (în continuare – Metodologia), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
382/2019, proiecte de inovare și transfer tehnologic reprezintă proiecte care includ 
activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, 
inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau 
perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii 
progresive. 

9. Obiectivul primar al schemei, în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) din Legea 
cu privire la ajutorul de stat, este ajutor pentru cercetare, dezvoltare și inovare. 

10. Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat notificate este 2020 – 2023, iar 
bugetul anual estimat este de 8 milioane lei. 

11. Conform Metodologiei, finanțarea proiectelor este efectuată de către ANCD, în urma 
unui concurs de proiecte, în limitele alocațiilor aprobate în acest scop în legea 
bugetară anuală și urmează a fi bazată pe așa principii ca transparență, tratament egal, 
obiectivitate și competență, competiție, deontologie și etică în cercetare. 

12. Durata proiectelor prezentate pentru finanțare nu poate fi mai mică de un an și mai 
mare de 4 ani, iar finanțarea acestora se efectuează în tranșe, în baza unui contract de 
finanțare. 

13. Pentru primul an de implementare, finanțarea se alocă în suma aprobată în planul 
calendaristic al proiectului, parte la contractul de finanțare. Următoarele tranșe se 
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acordă la prezentarea raportului anual, conform planului calendaristic al proiectului. 

14. Înaintea efectuării tranșelor din bugetul de stat, cofinanțarea din surse private în 
volumul indicat pentru una sau mai multe etape urmează a fi confirmată. 

15. În baza rezultatelor raportării anuale, se ia o decizie privind prelungirea finanțării 
proiectului sau rezoluțiunea contractului, cu restituirea mijloacelor financiare utilizate 
contrar prevederilor contractuale. În cazul lipsei raportului anual, finanțarea se 
suspendă. 

16. Sumele neutilizate după finalizarea proiectului sau în cazul în care proiectul nu a fost 
finalizat se virează de către beneficiar în bugetul de stat în termen de maximum 30 de 
zile lucrătoare de la data finalizării proiectului sau sistării realizării acestuia. 

17. Conform anunțurilor ANCD privind concursul proiectelor de inovare și transfer 
tehnologic pentru anii 2020 - 2021, cuantumul mijloacelor financiare disponibile per 
prioritate a fost următorul. 

Tabelul 1 

Cuantumul mijloacelor financiare destinate finanțării proiectelor 
de inovare și transfer tehnologic, mii lei 

Anul 2020 2021 

Prioritatea 
Sănătate 500 1413,3 
Agricultură durabilă, 
Securitate alimentară și 
siguranța alimentelor 

500 1573,3 

Mediu și schimbări climatice 1000 1920,0 
Provocări societale - 1253,4 
Competitivitate economică și 
tehnologii inovative 2780 1840,0 

Total 4780 8000 
Sursa: Pagina web oficială a ANCD 

 
18. Totodată, în cadrul anunțurilor menționate mai sunt prevăzute următoarele reguli: 
 cuantumul maxim pentru un proiect nu va depăși valoarea de 1.000.000 lei din 

bugetul de stat; 
 finanțarea de la bugetul de stat solicitată nu va depăși 50% din valoarea totală a 

proiectului; 
 cofinanțarea va fi realizată din alte surse decât cele bugetare; 
 suma solicitată din bugetul de stat nu va depăși suma cofinanțării pentru fiecare 

etapă; 
 mijloacele fixe procurate cu aportul finanțării din bugetul de stat vor rămâne în 
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proprietatea contractorilor, fără drept de înstrăinare. 

19. În baza Metodologiei, pentru fiecare concurs anual în parte, ANCD stabilește 
cheltuielile eligibile și cota procentuală a acestora admise în bugetul proiectului de 
inovare și transfer tehnologic pasibil finanțării conform tabelului de mai jos. 
 

Tabelul 2 

Categoriile de cheltuieli eligibile 

Cheltuieli eligibile 
Cota procentuală 

2020 2021 

Remunerarea personalului care face parte din 
echipa de cercetare, cu respectarea limitelor 
prevăzute de legislația în sectorul bugetar și 
cadrul normativ aferent 

20 % 30 % 

Procurarea materiei prime, materialelor 
consumabile, inclusiv reactive, animale, 
inventar de laborator necesare pentru 
efectuarea experiențelor în scopul realizării 
proiectului 

10 % 30 % 

Deplasări în interes de serviciu peste hotare și 
în țară conform actelor normative 

5 % - 

Servicii conexe proiectului (lucrări 
experimentale și de producere) 

10 % 30 % 

Achiziționarea echipamentelor tehnologice 
doar noi (în afara tehnicii de calcul și 
accesoriilor conexe, software, licențe, 
telefoane mobile, tablete, etc.) 

100 % 100 % 

Sursa: Pagina web oficială a ANCD 

 
20. De asemenea, nu sunt eligibile de a fi reflectate în bugetul propunerii de proiect de 

inovare și transfer tehnologic cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea 
infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul 
proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, 
servicii informaționale, pază etc.), precum și cheltuielile de salarizare a personalului 
administrativ și tehnic. 

21. Pe lângă organizarea și desfășurarea concursurilor, ANCD asigură și expertizarea 
independentă a proiectelor înaintate la concursuri. Expertiza individuală se 
organizează astfel încât experții să nu cunoască modul de evaluare și punctajul 
acordat de fiecare dintre ei la aceeași propunere de proiect. 
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22. Rezultatele examinării eligibilității propunerilor de proiecte, precum și  lista finală a 

proiectelor selectate pentru finanțare, cu indicarea organizațiilor din domeniile 
cercetării și inovării, a punctajului proiectelor evaluate și a bugetelor alocate se 
publică pe pagina web oficială a ANCD. 

23. ANCD asigură evidența tuturor proiectelor de cercetare și inovare finanțate din 
bugetul de stat. Informația actualizată privind proiectele finanțate din bugetul de stat 
se publică pe pagina web oficială a ANCD. 

24. Conform informațiilor prezentate de ANCD, în anul 2020, 5 beneficiari au obținut 
mijloace financiare destinate finanțării proiectelor de inovare și transfer tehnologic în 
valoare de 2296,9 mii lei. 

25. Beneficiarul finanțării este responsabil de executarea proiectului și prezintă ANCD 
raportul final privind executarea proiectului, însoțit de avizul consultativ al secțiilor 
de științe ale Academiei de Științe a Moldovei. Rapoartele anuale și cel final privind 
executarea proiectelor se publică pe paginile web oficiale ale beneficiarului, ANCD 
și Academiei de Științe a Moldovei. 
 

V. EVALUAREA  MĂSURII DE  SPRIJIN  PRIN  PRISMA EXISTENȚEI 
AJUTORULUI DE STAT 

 

26. 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. 

27. Ținând cont de obiectivul declarat al măsurii de sprijin notificate, urmează de 
menționat că în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 8 din 30.08.2013 (în continuare – Regulamentul privind ajutorul de 
stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare), finanțarea publică a organizațiilor din 
sfera științei și inovării care practică activități economice (orice activitate care 
presupune oferirea de bunuri şi/sau servicii pe o anumită piaţă, indiferent de statutul 
său juridic (persoană juridică de drept public sau privat) sau de natura sa economică 
(care are sau nu scop lucrativ)) constituie ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea cu privire la ajutorul de stat, și 
anume: 
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a) să fie acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ - 

teritoriale sub orice formă; 
b) să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii 

normale de piaţă; 
c) să fie acordată în mod selectiv; 
d) să denatureze sau riscă să denatureze concurenţa. 

 

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

28. 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  
 

29. 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. Având în vedere că, ANCD este 
cea care acordă măsurile de sprijin examinate, se constată îndeplinirea condiției ce 
ține de imputabilitatea statului. 

 

Transferul de resurse de stat  
 

30. 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 
formă de mijloace financiare, ce aparţine statului, unităţilor administrativ-teritoriale, 
inclusiv unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. 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 al Legii cu privire la ajutorul 
de stat. Astfel, se constată că măsurile de sprijin acordate de către ANCD sub formă 
de alocații bugetare reprezintă un transfer de resurse de stat. 

31. Luând în considerare că cele două condiții sus menționate sunt îndeplinite cumulativ, 
se constată că aceste măsuri sunt acordate din resurse de stat. 
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b) să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în 

condiții normale de piață 
  

32. 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. Nu 
doar acordarea avantajelor economice pozitive este relevantă pentru noțiunea de 
ajutor de stat, ci și scutirea de sarcinile economice poate să constituie un avantaj. 
Aceasta se referă la toate situațiile în care operatorii economici sunt scutiți de 
costurile inerente activităților economice pe care le desfășoară. Doar efectul măsurii 
asupra întreprinderii este relevant, iar nu cauza sau obiectivul intervenției statului. 

33. În partea ce ține de conferirea beneficiarilor unui avantaj economic ce nu ar fi fost 
obţinut în condiţii normale de piaţă, având în vedere că obținerea unei asemenea 
finanțări, sub forma de alocații bugetare, nu putea fi obținută de către beneficiari în 
lipsa intervenției statului, precum și faptul că în urma finanțării publice beneficiarii 
au posibilitatea să-și îmbunătățească situația lor financiară, astfel se constată 
îndeplinirea și condiției - conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi 
fost obţinut în condiţii normale de piaţă.  

 

c) să fie acordată în mod selectiv  
 

34. 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”. Faptul că ajutorul face obiectul unei serii de criterii obiective în conformitate 
cu care acesta poate fi acordat, în contextul unui buget a cărui alocare globală este 
prestabilită, unui număr nedefinit de beneficiari care, inițial, nu sunt identificați în 
mod individual, este suficient pentru a aduce în discuție caracterul selectiv al măsurii. 
Măsurile generale, care prima facie se aplică tuturor întreprinderilor, dar sunt limitate 
de puterea discreționară a administrației publice sunt selective. Acest lucru se 
întâmplă atunci când îndeplinirea criteriilor respective nu conduce automat la dreptul 
de a beneficia de măsura în cauză. 

35. Respectiv, caracterul de selectivitate a măsurilor de sprijin examinate decurge din 
modalitatea discreţionară de selectare a proiectelor eligibile de către ANCD astfel, 
condiția selectivității se consideră a fi întrunită. 
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a) să denatureze sau riscă să denatureze concurența 

  

36. Pentru a se considera că ajutorul denaturează concurența, în mod normal, este 
suficient ca măsurile de sprijin 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. 

37. Având în vedere că, anterior a fost constatată întrunirea condiției cu privire la 
existența avantajului economic pentru beneficiarul măsurilor de sprijin, se constată 
întrunirea și acestei condiții. 

38. Prin urmare, ținând cont de faptul că au fost întrunite cumulativ condițiile prevăzute 
la art. 3 din Legea cu privire la ajutor de stat, se constată că măsurile de sprijin 
examinate constituie ajutor de stat. 

39. Totodată, în urma examinării informațiilor prezentate în notificare, s-a constatat că 
proiectele eligibile sunt executate de organizațiile din domeniile cercetării și inovării 
în colaborare cu întreprinderile participante. În conformitate cu pct. 16 a 
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
cazul proiectelor de cooperare realizate în comun de organizații din sfera ştiinței şi 
inovării și întreprinderi, se consideră că nu este acordat indirect un ajutor de stat 
partenerului industrial prin intermediul organizației din sfera ştiinței şi inovării 
datorită condițiilor favorabile ale colaborării, în cazul în care este îndeplinită una din 
cele 3 condiții prevăzute în punctul menționat din regulamentul dat, și anume: 
a) întreprinderile participante suportă integral costurile proiectului; 
b) rezultatele care nu dau naștere unor drepturi de proprietate intelectuală pot fi 

difuzate pe scară largă și organizația din sfera ştiinței şi inovării este titularul 
tuturor drepturilor de proprietate intelectuală care ar putea rezulta din activitatea 
sa de cercetare, dezvoltare și inovare, ceea ce înseamnă că organizația din sfera 
ştiinței şi inovării beneficiază de ansamblul de avantaje economice legate de 
aceste drepturi, în special de dreptul de proprietate și de dreptul de a acorda 
licențe. Aceste condiții pot, de asemenea, să fie îndeplinite în cazul în care 
organizația decide să încheie alte contracte privind aceste drepturi, în special prin 
cedarea lor sub formă de licență partenerului său; 

c) organizația din sfera ştiinței şi inovării primește de la întreprinderile participante 
o remunerație echivalentă cu prețul pieței pentru drepturile de proprietate 
intelectuală care rezultă din activitățile pe care le-a efectuat în cadrul proiectului 
și care sunt transferate întreprinderilor participante. Prin "remunerație echivalentă 
cu prețul pieței pentru drepturile de proprietate intelectuală" se înțelege o 
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remunerație în schimbul beneficiului economic total al acestor drepturi. Se 
consideră că această condiție este îndeplinită în cazul în care organizația din sfera 
ştiinței şi inovării, în calitate de vânzător, negociază un beneficiu maxim la 
încheierea contractului. Orice contribuție din partea întreprinderilor participante 
la cheltuielile organizației din sfera ştiinței şi inovării trebuie să fie dedusă din 
această remunerație.  

40. În cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute mai sus nu este îndeplinită, 
furnizorii și/sau inițiatorii ajutorului de stat se pot baza pe o evaluare individuală a 
proiectului de cooperare. Este posibil să nu fie acordat niciun ajutor de stat și în cazul 
în care, în urma evaluării acordului contractual între parteneri, se concluzionează că 
toate drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării, dezvoltării și 
inovării, precum și drepturile de acces la rezultatele respective sunt atribuite 
diferiților parteneri și reflecta, în mod corespunzător, interesele acestora, importanța 
participării lor la activități și contribuțiile lor financiare și de altă natură la proiect. 
Dacă evaluarea individuală a proiectului de cooperare nu conduce la concluzia că nu 
există ajutor de stat, întreaga valoare a contribuției organizației din sfera ştiinței şi 
inovării la proiect este considerată ajutor de stat acordat întreprinderilor. 

 

VI. EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII AJUTORULUI DE STAT 
 

41. Întrucât conform art. 5 alin. (1) lit. d) a Legii cu privire la ajutorul de stat poate fi 
considerat compatibil cu mediul concurențial normal ajutorul de stat pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare, este necesar ca acesta să corespundă cerințelor prevăzute de 
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare. 

42. Totodată, dat fiind faptul că potrivit formularelor de notificare a ajutorului de stat se 
admite existența unor proiecte în sectorul agricol, domeniu ce nu cade sub incidența 
Legii cu privire la ajutorul de stat (lista produselor agricole cărora nu li se aplică 
regulile ajutorului de stat sunt stabilite în Anexa 1 la 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), 
prin urmare astfel de proiecte nu fac obiectul prezentei examinări. 

43. În urma examinării și evaluării informațiilor prezentate în cadrul notificării, ținând 
cont de prevederile Secțiunii 5 a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare la subiectul costurilor eligibile, intensității, valorii și 
duratei ajutorului, s-a constatat respectarea cerințelor prevăzute de prevederile 
specifice din Regulamentul menționat. 
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44. Valoarea ajutorului de stat, acordat de facto, prin intermediul prezentei scheme va fi 

stabilită în urma raportării, în modul stabilit de art. 19 alin. (3) a Legii cu privire la 
ajutorul de stat. 

45. În urma evaluării măsurilor de sprijin notificate prin prisma prevederilor 
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, s-a 
constatat că acestea pot fi considerate compatibile cu un mediu concurențial normal 
cu condiția respectării continue de către furnizor a cerințelor regulamentului 
menționat.  

 

VII. EXPERIENȚA UNIUNII EUROPENE 
 

46. În Uniunea Europeană, promovarea domeniului cercetării - dezvoltării - inovării 
constituie un obiectiv de interes comun important. În temeiul articolului 163 din 
Tratatul CE ,,Comunitatea are ca obiectiv întărirea bazelor științifice și tehnologice 
ale industriei Comunității și favorizarea dezvoltării competitivității sale 
internaționale, precum și promovarea acțiunilor de cercetare considerate necesare". 

47. Prin Decizia Consiliului Concurenței din România nr. 230 din 23.12.2005, în urma 
examinării notificării Ministerului Educaţiei si Cercetării cu privire la schema de 
ajutor de stat conţinută de Programul Cercetare de Excelenţa – CEEX, s-a constatat 
că sprijinul financiar acordat în cadrul Programului CEEX entităţilor, altele decât 
instituţiile publice fără scop lucrativ de învăţământ superior sau de cercetare, este 
considerat ajutor de stat compatibil cu mediul concurenţial normal și ca rezultat, 
schema notificată fiind autorizată. 
 
Reieşind din constatările expuse, ca urmare a evaluării compatibilității ajutorului de 

stat și experienței Uniunii Europene, ținând cont de prevederile legislaţiei Republicii 
Moldova, în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi art. 10 alin. 
(2) lit. b) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, Plenul 
Consiliului Concurenței, 

 
DECIDE: 

 

1. Măsurile de sprijin notificate de către Agenția Națională pentru Cercetare și 
Dezvoltare sub forma unei scheme și acordate prin intermediul finanțării publice a 
proiectelor de inovare și transfer tehnologic a organizațiilor din domeniile 
cercetării și inovării care desfășoară activitate economică, precum și 
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întreprinderilor partenere, constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea cu 
privire la ajutorul de stat nr. 139/2012. 

2. A autoriza schema de ajutor de stat ce ține de finanțarea din bugetul de stat a 
proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru perioada 2020-2023. 

3. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare va transmite anual Consiliului 
Concurenței informații privind ajutorul de stat care face obiectul prezentei Decizii, 
în vederea actualizării Registrului ajutorului de stat, conform art. 19 din Legea cu 
privire la ajutorul de stat nr. 139/2012. 

4. Decizia intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința Agenției 
Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. 

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

 
 

Marcel RĂDUCAN 

Președinte 
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