
Nota infor mativi\ 
Ia proiectul Regulamentul ui privind ajutor ul de stat in sector ul fo restier 

Condifiile ce a u impus ela borarea proiectului 
Prezentul proiect este elaborat de catre Consiliul Concurentei in baza art.5 

alin. (2) ~i art.23 a lin. (5) lit. c) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire Ia 
ajutorul de stat, art. 39 lit. b) ~ i art. 41 alin. (I) lit. c) din Legea concurentei nr. 183 
din 11.07.2012. 

Proiectul de act normativ are ca scop crearea cadrului normativ necesar in 
vederea implementarii prevederilor din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire Ia 
ajutorul de stat, ce se refera Ia acordarea ajutoarelor sectoriale, in functie de 
sectoarele de activitate ale economiei· nationale, in particular ce tin de ajutorul de 
stat in sectorul forestier. 

In ace l a~i timp, necesitatea elaborarii actelor normative necesare 
implementarii Legii cu privire Ia ajutorul de stat rezulta ~i din prevederile pet. 62 
indicat in Planul national de armonizare a legislatiei pentru a nul 2015, a pro bat prin 
Hotararea Guvernului nr. l6 din 26 februarie 2015. 

Gradul de compatibilitate al proiectului cu rcglementiirile legislatiei 
comunitare 

Proiectul de act normativ a fost elaborat in contextul armonizarii legislatiei 
nationale cu legislatia comunitara referitoare Ia ajutoarele de stat acordate in 
sectorul forest ier. in acest sens, urmeaza sa fie transpus paqial partea I, panea II si 
partea II I din Orientarile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele 
agricol $i forestier $i in zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (20 14/C 204/0 I), 
publieate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 204 din OJ iu lie 2014. 

Totodata in vederea elaborarii regulamentu lui au fost exarninate urmatoarele 
acte legislative ~i normative: 

- Codul silvic nr. 887 din 21.06.1996; 
- Hotararea Parlamentului nr. 350 din 12 .07.200 I pentru aprobarea 

Strategiei dezvoltarii durabile a sectorului forestier din Republica 
Moldova; 

- Hotararea Guvcrnului nr. 274 di n 18.05.20 15 pentru aprobarea Strategiei 
privind diversitatea biologica a Republicii Moldova pentru anii 2015-
2020; 

- Programul de stat de regenerare ~ i impadurire a terenuri lor fondului 
forestier pe anii 2003-2020, aprobat prin Hotariirea Guvernului nr.737 
din 17.06.2003: 

- Planul national de extindere a suprafe!elor cu vegetatie forestiera pentru 
anii 20 14-20 18, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. l 0 I din I 0.02.20 14 

Prevederile de bazii a le proiectului 
Regu lamentul privind ajutorul de stat in scctorul forestier a fost elaborat 

intru necesitatea reglementarii modal itatii acordarii ajutorului de stat in vederea 
cre$terii competitivitii{ii sectorului forestier. 

Prezentul Regulament abordeaza aspectele privind: 



- ajutoare pentru lmpi\duri re ~i crearea de supra fete lmpadurite; 
- ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii cl imatice ~i conservarea 

pilduri lo r; 
ajutoare pentru sectorul forestier cu obiective In materie de ecologie, 
protectie !)i recreere; 
refacerea ~i lntretinerea ciiilor naturale, ale elementelor ~i caractcristic ilor 
peisajelor ~i ale habitatelor naturale ale animalelor In sectorul forestier; 

- ajutoare pentru lntretinerea drumurilor pentru prevenirea incendiilor 
fo restiere. 
Se va urmari nemij loci t ca masurile privind acordarea aj utoarelor de sta t, In 

anumite conditii, sa remedieze disfunq ional itat ile pietei date, sa eficientizeze 
functionalitatea, sli sporeasca competitivitatca sectorului forest ie r In mod cchitabil. 

Prezentul proiect unnare!lte abordarea pozitiva vizavi de dezvoltarea 
sectorului forestier, asiguriindu-se totodata respectarea stricti! a principi ilor de 
transparenta, proportionalitate ~ i nediscriminare, astfel lnciit sa previna orice 
denaturare a concurentei s i a factori lor de rise In ceea ce privcste interesul comun 
In privinta finantarii publice a sectonl!ui forestier. 

Fu ndamen ta rea economico-fina ncia ra 
Costuri supl imentare, a ltele deciit cele prevazute In bugetul de stat, legate de 

elaborarca ~i implementarea prezentului proiect nu sum necesare. 
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