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CONSILIUL 

CONCURENŢEI 
 

СОВЕТ ПО 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

DECIZIE 

Nr.  ASO-51                                                                       

din 22.07.2015                                                                                   mun. Chişinău 

Plenul Consiliului Concurenţei acţionînd în temeiul art. 41 al Legii 

concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, art. 2 şi art.10 al Legii cu privire la  ajutorul de 

stat nr. 139 din 15.06.2012, 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 

și prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională, 

aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.4 din 30.08.2013,  

 analizînd nota examinatorului privind notificarea măsurii de sprijin, parvenită 

de la Ministerul Finanțelor privind măsurile de sprijin acordate în cadrul 

Programului de asistență condiționată finanțat din contul creditului Guvernului 

Republicii Polone acordat Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea 

proiectelor în domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare și 

infrastructurii aferente acestora şi materialele anexate, 

A CONSTATAT: 

Prin scrisoarea nr.13/3-07-143 din 19.05.2015, în baza art. 8 din Legea cu 

privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, Ministerul Finanțelor a notificat 

ajutorul pentru dezvoltare regională în cadrul Programului de asistență condiționată 

finanțat din contul creditului Guvernului Republicii Polone acordat Guvernului 

Republicii Moldova pentru realizarea proiectelor în domeniul agriculturii, 

procesării produselor alimentare și infrastructurii aferente acestora (în continuare 
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Program), în baza formularului general și  formularului special de notificare a 

ajutorului de stat pentru dezvoltare regională. 

Prin scrisoarea ASO-02/131-1086 din 09.06.2015, în temeiul art.8, alin.(3), 

Consiliul Concurenței a informat Ministerul Finanțelor privind recepționarea 

notificării complete la data de 20.05.2015. 

Obiectivul sprijinului financiar este dezvoltarea regională, acțiunea acesteia 

fiind extinsă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De asemenea Programul va 

contribui la asigurarea implementării prevederilor Acordului de Asociere între 

Republica Moldova și Uniunea Europeană, la creșterea competitivității sectorului 

agroindustrial și a beneficierii de pe urma stabilirii Zonei de liber schimb, 

aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. 

Prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Polone (în continuare Acord), precum și proiectele și contractele 

individuale care urmează a fi finanțate în temeiul acestuia, vor corespunde 

cerințelor și reglementărilor OCDE privind ajutorul condiționat, așa cum este 

definit în Acordul privind Creditele la Export care beneficiază de Sprijin Public și 

alte documente OCDE relevante și prevederilor legislației în vigoare a Republicii 

Moldova. 

Scopul general al suportului din partea Republicii Polone constă în sporirea 

competitivității sectoarelor prin restructurarea și modernizarea lor, creșterea 

treptata a cotei de produse agricole și industriale cu valoare adăugată înaltă. 

Obiectivele principale vor fi orientate spre : 

a) înființarea, modernizarea și restructurarea întreprinderilor specializate în 

producția de produse de origine vegetală și animalieră; 

b) investiții în tehnologii moderne privind recoltarea, procesarea primara, 

păstrarea, sortarea, ambalarea și desfacerea produselor agroalimentare; 

c) investiții în tehnologii moderne și inovații în scopul conformării la 

standardele UE la capitolul siguranța alimentelor și cerințele de calitate. 

Măsura de sprijin este acordată în baza următoarelor acte juridice: 

- Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone 

nr. B02114 din 14.05.2014 întocmit la Varșovia privind obținerea unui 

credit de asistență; 

- Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și 

recreditarea de stat nr. 419 din 22.12.2006; 

- Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență 

nr.134 din 11.07.2015; 
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- Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de 

executare la Legii  cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat 

și recreditarea de stat nr. 419 din 22.12.2006; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 953 din 17.11.2014 cu privire la crearea 

Instituției Publice ”Unitatea de implementare a creditului de asistență 

acordat de Guvernul Republicii Polone”; 

- Manualul de Operațiuni privind Programul de asistență condiționată 

finanțat  din contul creditului Guvernului Republicii Polone acordat 

Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea proiectelor în domeniul 

agriculturii, procesării produselor alimentare și infrastructurii aferente 

acestora. 

În conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 718 din 03.09.2014 și 

Hotărîrii Guvernului nr. 953 din 17.11.2014 cu modificările si completările 

ulterioare, pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare și 

infrastructurii aferente acestora va fi utilizata o cota de 90% din suma creditului ce 

constituie în total 94,7 milioane euro, inclusiv, 90,0 milioane euro suma creditului 

și 4,7 milioane euro (5%) valoarea plătii în avans. Valoarea minimă a unui contract 

finanțat este de 0,5 mln euro, fiind posibilă participarea mai multor beneficiari la 

același contract, iar valoarea maximă este de 2 mln euro. Contractele urmează a fi 

aprobate în scris de Ministerul Finanțelor al Republicii Polone și autoritățile 

competente ale Republicii Moldova, conform Acordului. 

Măsurile de sprijin care urmează a fi acordate, constau în recreditarea în 

condiții preferențiale a beneficiarilor care corespund criteriilor de eligibilitate 

stabilite în Manualul de operațiuni și selectați de către Unitatea de implementare a 

creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone (în continuare - 

Unitatea).  

Astfel, împrumuturile vor fi supuse unei dobînzi în mărime de 2% anual, 

mijloacele fiind acordate pe o perioadă de pînă la 12 ani, inclusiv cu o perioadă de 

grație de pînă la 3 ani. Dobînda va fi calculată semi-anual, la data de 15 martie și 

15 septembrie, începînd cu data debursării sumei împrumutului și pînă la 

rambursarea integrală a acestuia. 

Beneficiari ai finanțării în conformitate cu obiectivele Programului pot fi 

solicitanții care sunt înregistrați într-o formă organizatorico-juridică, activează și 

realizează investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova și nu 

se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare. 

Dosarele vor fi evaluate și autorizate de către Consiliul de supraveghere a 

Unității în baza următoarelor criterii de evaluare: 
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1. Indicatorii planului de afaceri pentru perioada finanțării vor demonstra 

capacitatea beneficiarului de a valorifica investiția și fluxurile de numerar 

generate vor fi suficiente pentru deservirea finanțării. 

2. Rata Internă a Rentabilității pentru perioada finanțării nu va fi mai mica de 

10%. 

3. Suficiența capitalului pentru perioada finanțării nu va fi mai mica de 5%. 

4. Beneficiarul va contribui cu investiția proprie la dezvoltarea proiectului și 

va asigura surse financiare stabile suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului pentru asigurarea rambursării în termen a finanțării. Gajul 

asigurat de beneficiar va constitui 130% din valoarea finanțării, inclusiv 

100% a bunurilor procurate din finanțare. 

În conformitate cu pct.47 al Regulamentului privind forma de notificare, 

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

aprobat prin Hotărîrea nr.1 a Plenului Consiliului Concurenței din 30.08.2013, în 

cazul în care ajutorul de stat se acordă sub forma împrumuturilor cu dobînzi 

preferențiele elementul de ajutor este diferența dintre dobînda de piață și dobînda 

efectiv plătită, dobînda de piață reprezentînd dobînda calculată în baza ratei medii 

a dobînzii pe sistemul bancar la creditele noi în luna acordării împrumutului, 

corespunzător cu durata împrumutului. 

Pentru a constata că măsura dată constituie ajutor de stat în sensul Legii cu 

privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012, trebuie sa fie întrunite cumulativ 

cele patru condiții prevăzute în art.3, alin(1). 

Conform art.1, pct.1 al Acordului, creditul este acordat de către Guvernul 

Republicii Polone, Guvernului Republicii Moldova, astfel se constată preluarea în 

gestiune a resurselor date de către Guvernul Republicii Moldova. Totodată decizia 

de a acorda mijloacele financiare aparține Unității, aceasta fiind o instituție care 

deține controlul public al alocării mijloacelor, prin urmare, acestea, chiar dacă nu 

intră în posesia propriu-zisă a Unității, sunt resurse de stat. 

 Avînd în vedere că obținerea finanțării la o rată redusă față de rata medie a 

creditelor noi acordate pe sistemul bancar nu putea fi obținută de către beneficiari 

în lipsa intervenției statului, se constată conferirea unui avantaj economic, ratele 

reduse proiectînd beneficii considerabile la expirarea termenului de rambursare. 

 De asemenea, luînd în considerare scopurile Programului, care se referă la 

dezvoltarea sectorului agricol, măsura dată este acordată în mod selectiv. În 

același timp selectivitatea măsurii este indusă de procedura de evaluare a dosarelor 

depuse, de aprobare a acestora de către Cosiliul de Supraveghere a Unității. 

 Măsură riscă să denatureze concurenţa oferind beneficiarilor avantaje pe 

care acestia nu le-ar fi obținut în condiții normale de piață, finanțarea preferențială 
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constituind o amenințare potențială pentru concurenții beneficiarilor măsurii de 

sprijin pe piețe diverse. 

Prin urmare, măsura notificată de Ministerul Finanțelor constituie ajutor de 

stat, acordat sub forma de schemă de ajutor de stat, în sensul art.3 al Legii cu 

privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012. 

Materialele aferente schemei notificate conțin informația privind obiectivul, 

definirea întreprinderilor ce pot beneficia de alocări în cadrul schemei, criteriile de 

eligibilitate, valoarea totală maximă a ajutorului, numărul estimativ al proiectelor 

ce urmează a fi finanțate și durata aplicării schemei, fapt ce asigură respectarea 

condițiilor de conținut prevăzute la pct.81 al Regulamentului privind forma de 

notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutor de 

stat, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.1 din 30 august 

2013. 

Valoarea maximă ajutorului de stat acordat în baza schemei constituie 1573 

milioane lei, iar valoarea actualizată pentru perioada 2015-2027, constituie 817 

milioane lei. Dat fiind faptul că o parte din credit va fi acordat pentru investiții în 

sectorul agricol, domeniu ce nu cade sub incidența Legii cu privire la ajutorul de 

stat nr.139 din 15.06.2012 (lista produselor agricole exceptate sunt stabilite în 

anexa 1 la Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare și 

adoptare a deciziilor cu privire la ajutor de stat, aprobat prin Hotărîrea Plenului 

Consiliului Concurenței nr.1 din 30 august 2013), acea parte nu face obiectul 

prezentei decizii. În conformitate cu Manualul de operațiuni aferent schemei 

beneficiarii sunt obligați să prezinte Ministerului Finanțelor dările de seamă lunare 

privind utilizarea mijloacelor conform obiectivelor proiectului, acestea vor servi ca 

bază pentru raportarea către Consiliul Concurenței. 

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 sprijinului 

destinat proiectelor, cu excepția finanțării agriculturii primare (lista produselor 

agricole exceptate sunt stabilite în anexa 1 la Regulamentul privind forma de 

notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutor de 

stat, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.1 din 30 august 

2013). 

Totodată, avînd în vedere că în conformitate cu Acordul, va fi aplicată o 

perioadă de grație de pînă la 3 ani, aceasta nu va majora valoarea ajutorului de stat, 

fapt reflectat în tabelul 2 din anexa nr.2 la nota examinatorului.  

Întrucît, conform art. 5, alin.(1) pct. j), poate fi considerat compatibil cu 

mediul concurențial normal ajutorul de stat pentru dezvoltarea regională, este 

necesar ca acesta să corespundă cerințelor prevăzute de Regulamentul privind 
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ajutorul de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărîrea Plenului 

Consiliului Concurenței nr.4 din 30.08.2013. 

Strategiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud aprobate pentru 

perioadele 2010-2020, declară în calitate de prioritate diversificarea economiei şi 

susţinerea dezvoltării sectorului privat, care urmează a fi realizate inclusiv prin 

masuri de dezvoltare a infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare și 

comercializare a producției; sporirea capacității de cooperare la nivel regional a 

producătorilor și promovarea produselor lor pe piețele externe. Planul strategic de 

dezvoltare social-economică a Chișinăului pînă în anul 2020, stabilește în cadrul 

obiectivului Modernizarea structurală a economiei orașului obiective de tranziție la 

dezvoltarea inovațională, restabilire a industriei, micul business orientat spre 

nevoile orașului. 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Unității Teritoriale Autonome 

Găgăuzia pentru 2009-2015 declară în calitate de priorități de dezvoltare sprijinirea 

și îmbunătățirea sectorului agricol și dezvoltarea continuă a politicilor de susținere 

a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. 

De asemenea Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 

2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din  04.06.2014 stipulează 

că sectorul agro-alimentar întîmpină un șir de dificultăţi: 

a) nivel scăzut de dotare cu tehnologie modernă de procesare a produselor 

alimentare; 

b) nivel scăzut de procesare şi, prin urmare, eficacitate scăzută; 

c) lipsa  capacităţii de procesare; 

d) capital inaccesibil pentru restructurarea şi modernizarea instalaţiilor de 

procesare; 

e) gradul scăzut de integrare pe verticală şi orizontală între procesatori şi 

producţia primară; 

f) absenţa implementării standardelor de siguranţă alimentară şi standardelor 

de calitate a produselor alimentare; 

g) gradul redus de aplicare a  metodelor moderne de marketing şi 

management; 

h) lipsa de acces absolut pe pieţele dezvoltate; 

i) avantajul competitiv legat de costurile mici ale forţei de muncă va scădea 

treptat, astfel va apărea necesitatea de a creşte productivitatea. 

Pornind de la concluziile de mai sus, Strategia în cauză propune să fie lansate 

procese de restructurare şi modernizare a acestui sector, cu un sprijin financiar 

suplimentar pentru consolidarea integrării pe verticală şi pe orizontală şi punerea în 

aplicare a cerinţelor de siguranţă alimentară şi de calitate a produselor alimentare. 

Aceste activităţi vor implica sprijin financiar pentru investiţii în instalaţii 
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de  procesare, clădiri moderne, linii moderne de producţie, inclusiv toată 

infrastructura de sprijin. 

Unul din obiectivele generale stabilite de Strategia sus-menționată, este 

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei, constînd din alte trei obiective specifice:  

1. Modernizarea lanţului agro-alimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate; 

2. Facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru 

fermieri; 

3. Reformarea sistemului învăţămîntului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor 

de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de 

informare integrat în agricultură.  

Prin urmare, Programul notificat contribuie prin intermediul obiectivelor 

stabilite, necesităților și priorităților de dezvoltare regională stabilite în strategiile 

sus-menționate. 

Domeniile de utilizare a creditului, conform Notei Informative aferente Legii 

cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență nr.134 din 11.07.2015, 

vor fi următoarele: 

- asigurarea sectorului de producere a legumelor cu maşini pentru semănat, 

plantat răsaduri, recoltat culturile rădăcinoase (morcovii, sfecla roşie), 

ceapă, cartofi; 

- construcţia de depozite pentru păstrarea şi procesarea post-recoltare a 

legumelor procurarea de linii tehnologice pentru calibrare, spălare, 

ambalare a legumelor; 

- modernizarea sectorului avicol, inclusiv prin construcţia unui 

incubatoarelor moderne, modernizarea fabricilor de creştere a puilor pentru 

carne şi a celor de găini ouătoare, crearea unei unităţi de obţinere a prafului 

de ouă, la moment solicitat pe piaţa UE, construcţia abatoarelor de 

sacrificare a păsărilor; 

- modernizarea unităţilor de procesare a cărnii şi laptelui; 

- construcţia şi dotarea fermelor zootehnice (de creştere a bovinelor, 

porcinelor, ovinelor, caprinelor ş.a.), cît şi a abatoarelor de sacrificare; 

- dezvoltarea şi modernizarea sectorului piscicol, inclusiv segmentul de 

procesare a peştelui şi produselor derivate; 

- stabilirea de unităţi de producere a nutreţurilor balansate, inclusiv 

producerea premixurilor şi aditivilor furajeri; 

- modernizarea şi dezvoltarea unităților de producere şi procesare a mierii de 

albini şi a produselor derivate apicole ş.a. 



8 
 

Totodată, pct. 32 și anexa 5 a Regulamentului sus-menționat stabilesc 

intensitatea maximă admisă de 50%, a ajutorului de stat pentru dezvoltare 

regională. Intensitatea maximă în cadrul Programului constituie 48.66%.  
Tabelul nr. 1 Valoarea și intensitatea maximă a ajutorului de stat 

 

 

 
                                                                 

                                        

Sursa: Tabelul 3 din Anexa nr.3 la nota examinatorului 

De asemenea, dat fiind faptul că măsura de sprijin va fi acordată sub forma 

unei scheme de ajutor de stat, se constată că sunt îndeplinite cerințele pct. 25 al  

Regulamentului privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională privind 

procedurile de aprobare spre finanțare a proiectelor și monitorizare a implementării 

corespunzătoare a acestora, prevăzute în Manualul de operare. 

Transparența acordării împrumuturilor în cadrul Programului este realizată 

prin publicarea pe site-ul oficial al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură la 

compartimentul ”măsuri de sprijin” precum și prin existența criteriilor prestabilite 

de evaluare a dosarelor depuse în Manualul de operare. De asemenea este de 

menționat faptul că în cadrul Consiliului de Supraveghere, care deține atribuții de 

luare a deciziilor, participă reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului 

Agriculturii, Ministerului Economiei, Cancelariei de Stat și a Agenției de 

Intervenție și Plăți în Agricultură. 

Avînd în vedere faptul că Programul nu stabilește restricții pentru participarea 

anumitor regiuni, oferă posibilitatea participării beneficiarilor cu un spectru larg al 

domeniilor de activitate, nu limitează strict numărul participanților și forma 

organizatorico-juridică a acestora, reducînd posibilitatea de a afecta mediul 

concurențial normal. 

Informațiile prezentate în notificare și evaluarea efectelor posibile asupra 

mediului concurențial normal, conduc la concluzia că schema de ajutor de stat 

instituită în cadrul Programului de asistență condiționată finanțat din contul 

creditului Guvernului Republicii Polone acordat Guvernului Republicii Moldova 

pentru realizarea proiectelor în domeniul agriculturii, procesării produselor 

alimentare și infrastructurii aferente acestora nu este în măsură sa afecteze 

semnificativ mediul concurențial normal. 

Reieşind din constatările expuse, ţinînd 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 Concurenţei, 

 

Nr. Denumirea indicatorului Valoarea 

1. Valoarea maxima actualizată a ajutorului de stat, mln. Euro 37.15 

2. Valoarea maxima actualizată a investiției, mln. Euro 76.35 

3. Intensitatea ajutorului de stat, % 48.66 
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DECIDE: 

1. Măsura notificată de către Ministerul Finanțelor, constînd în acordarea de 

împrumuturi în condiții preferențiale în baza Programului de asistență 

condiționată finanțat din contul creditului Guvernului Republicii Polone acordat 

Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea proiectelor în domeniul 

agriculturii, procesării produselor alimentare și infrastructurii aferente acestora,       

constituie o schemă de ajutor de stat în sensul art.3 din Legea cu privire la 

ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012. 

2. A autoriza schema de ajutor de stat în condițiile actelor normative aferente 

Programului de asistență condiționată finanțat din contul creditului Guvernului 

Republicii Polone acordat Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea 

proiectelor în domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare și 

infrastructurii aferente acestora. 

3. Ministerul Finanțelor va transmite anual Consiliului Concurenței informații 

privind ajutorul de stat care face obiectul prezentei Decizii, în vederea 

actualizării și completării Registrului ajutorului de stat, în conformitate cu 

prevederile art. 19 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 

stat, cu excepția sectorului agricol, în conformitate cu lista exhaustivă a 

produselor exceptate, aferentă Regulamentului privind forma de notificare, 

procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutor de stat, 

aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.1 din 30 august 2013. 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţă 

părţilor. 

5. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  

 

 

Preşedintele Plenului  

Consiliului Concurenţei                                       Viorica CĂRARE  

 


