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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Consiliul Concurenţei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este regulament, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative, scopul proiectului este crearea
cadrului normativ necesar în vederea implementării Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la
ajutorul de stat, ce se referă la acordarea ajutoarelor sectoriale, în funcție de sectoarele de
activitate ale economiei naționale, și anume evaluarea ajutorului de stat în sectorul
aeroportuar și a companiilor aeriene. Totodată, potrivit proiectului, se urmărește
transpunerea parțială a Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat destinate
aeroportului și companiilor aeriene (2014/C 99/03).

Însă, examinând prevederile proiectului, conchidem că scopul real al promovării proiectului
nu corespunde scopului și obiectivelor enunțate de autor. Or, cadrul normativ exact în același
domeniu a fost creat deja doi ani în urmă. Astfel la 25.07.2014, prin Hotărârea Plenului
Consiliului Concurenței nr.4, a fost aprobat Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat
acordat pentru finanțarea aeroporturilor și ajutorului la înființare pentru companiile aeriene.

Deși în pct.2 al proiectului hotărârii se abrogă regulamentul în vigoare, în nota informativă
autorul nu prezintă argumente plauzibile privind oportunitatea abrogării, ba dimpotrivă
camuflează existența unui Regulament aprobat în domeniul vizat, ceea ce denotă intenția
autorului de a acorda ajutorul de stat pentru finanțarea aeroporturilor și la înființarea
companiilor aeriene, ocolind excepțiile reglementate de Regulamentul în vigoare.

Astfel, Regulamentul actual stabilește că, la evaluare, ajutorul nu se acordă pentru activități
comerciale care nu sunt legate în mod direct de activitățile de bază ale aeroportului şi
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anume: construirea, finanțarea, utilizarea şi folosirea terenului şi a clădirilor, nici pentru
birouri şi depozitare, nici pentru hoteluri şi întreprinderi situate în incinta aeroportului, precum
şi magazine, restaurante şi parcări (pct.10 și pct.12 lit.d). Prezentul proiect de regulament
însă, nu prevede restricții la acordarea ajutorului de stat pentru aceste genuri de activități,
fapt ce va permite furnizorului să acorde ajutor de stat pentru activități comerciale ce nu sunt
legate direct de activitățile de bază ale aeroportului. Prin urmare, deducem că scopul real al
promovării proiectului ar putea fi inclusiv crearea posibilității de acordare a ajutorului de stat
pentru Aeroportul Internațional Chișinău, care a fost concesionat pentru a aduce investiții
necesare pentru modernizarea acestuia, precum și pentru magazine, hoteluri, întreprinderi,
restaurante situate în incinta aeroportului.

Un alt exemplu de diferențe esențiale dintre prevederile Regulamentului în vigoare și ale
celor din proiect sînt categoriile de ajutor de stat acordate aeroporturilor și activitățile
aeroportuare pentru care poate fi acordat ajutorul. Astfel, spre deosebire de Regulamentul în
vigoare, proiectul extinde categoriile de ajutor de stat ce pot fi acordate aeroporturilor, și
anume ajutoare pentru investiții și pentru exploatare, cu caracter social, însă nu prezintă
categoriile de activități aeroportuare care presupun acordarea ajutorului de stat.

Mai mult ca atît, se creează impresia că pentru a da posibilitate furnizorului (orice instituție
publică, orice întreprindere de stat) să acorde ajutor de stat aeroportului deja concesionat,
precum și companiilor aeriene care cad în zona intereselor personale ale unor demnitari,
proiectul nu reglementează notificarea Consiliului Concurenței despre ajutorul de stat acordat
pentru exploatarea aeroportului, la înființarea companiilor aeriene și a ajutorului cu caracter
social, ceea ce este în contradicție cu regula generală instituită la art.4 al Legii nr.139 din
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, conform căreia pot fi exceptate de la obligația de
notificare doar în două cazuri (ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor
individuali și ajutoarele destinate remedierii pagubelor cauzate de calamități naturale sau de
alte situații excepționale).

Deși cadrul normativ în vigoare stabilește expres condițiile în care compensațiile acordate
beneficiarilor pentru prestarea serviciilor de interese economic general pot îmbrăca forma
ajutorului de stat, autorul face excepție de la regula generală de schimbare a cerințelor
expres prevăzute în 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 și reglementarea condițiilor proprii ceea ce înseamnă că
ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor care prestează servicii ce nu constituie servicii de
interese economic general.

De asemenea, se observă preluarea parțială a normelor din Orientările Uniunii Europene
privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03), dar
care nu sunt ajustate la realitățile Republicii Moldova din domeniu și nu sunt compatibile cu
normele dreptului intern. Autorul a ”selectat” la propria discreție doar normele ”convenabile”
din cele ale Orientărilor Uniunii Europene, creând premise pentru acordarea ajutoarelor de
stat pentru finanțarea aeroporturilor, la înființarea companiilor aeriene, pentru companiile
aeriene la înființarea rutelor noi de zbor. Așadar, pe de o parte, unele norme sunt incerte și
doar declarative, iar altele, creează suspiciuni de corupție manifestate prin promovarea de
interese în favoarea anumitor companii aeriene nou create și/sau a „Aeroportului
Internațional Chișinău” care este dat în concesiune din 2013. Astfel, nota informativă nu
conține argumente concludente referitoare la necesitatea reală a promovării proiectului,
prognozele social-economice și consecințele realizării acestuia.

În cele din urmă, menționăm și faptul că proiectul este elaborat cu omiterea termenului
reglementat atât în pct.169 al Orientărilor prenotate, care indică că statele membre ar trebui
să își modifice, dacă este necesar, propriile scheme de ajutoare existente pentru a le alinia la
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prezentele orientări în termen de cel mult 12 luni de la 04.04.2014, cât și a art.23 alin.(5) lit.c)
al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, care statuează că în termen de 12
luni de la data publicării prezentei legi Consiliul Concurenței va elabora și aproba actele
normative necesare implementării prezentei legi.

În concluzie, remarcăm că scopul real al promovării proiectului pare a fi mai degrabă
promovarea anumitor facilități pentru concesionari și companii aeriene recent înființate, ca
aceștia să poată beneficia de ajutor de stat pentru dezvoltarea domeniilor ce necesită
investiții, fapt ce va aduce prejudicii interesului public și încălcarea principiului de liberă
concurență și echitate în raporturile dintre stat și întreprinzător.

d. Suficienţa argumentării. Analiza conținutului notei informative denotă că argumentele
invocate de autor nu sunt valabile, fiind descrise alte consecințe decât cele pentru
promovarea proiectului. Astfel, nota informativă nu conține argumentarea în ce privește
necesitatea intervenției statutului în sectorul aviației. Or, conform pct.79 din Orientările
menționate supra, o măsură de ajutor de stat se justifică în situația în care ajutorul poate
aduce o îmbunătățire substanțială pe care piața nu o poate realiza pe cont propriu, de
exemplu necesitatea finanțării unei investiții în infrastructura, care ar fi mai greu de acoperit
pe cont propriu de către un aeroport mic, iar transpunerea acesteia prin utilizarea opțiunii de
copiere a prevederilor integrale nu constituie temei de acordare a ajutorului de stat.

În sensul dat, nota informativă nu definește obiectul de interes comun în conformitate cu
Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, obiect de interes comun care nu
poate fi atins pe piață și care necesită acordarea ajutorului de stat în domeniul pretins, fapt
ce indică la intenția autorului de a aplica prevederile proiectului în domeniul concesionării. De
asemenea, autorul nu aduce argumente plauzibile în ce privește instituirea normelor privind
acordarea ajutorului de stat pentru investiții, exploatare și cu caracter social.

În concluzie, textul notei informative nu corespunde exigențelor legale cuprinse la art.37 al
Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități
ale administrației publice centrale și locale.

Ca urmare, Centrul indică la inoportunitatea promovării proiectului, deoarece prevederile
acestuia nu vor asigura transparența și coerența proiectelor finanțate, ci vor denatura climatul
concurențial pe piața internă.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare, autorul indicând că
mijloacele financiare suplimentare, altele decât cele prevăzute în bugetul de stat nu sunt
necesare. În sensul dat, autorul prezintă argumente contrare prevederilor Legii bugetului de
stat pe anul 2016, conform căreia sunt prevăzute doar cheltuieli în sumă de 19759, 2 lei la
venituri ”protecția concurenței”, ceea ce denotă faptul că proiectul nu are acoperire financiară
și riscă să nu fie aplicat din momentul intrării sale în vigoare.  

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

În conformitate cu art.5 al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, evaluarea
compatibilității cu mediul concurențial normal a fiecărei categorii de ajutor de stat prevăzute
la alin.(1) se face în baza actelor normative ale Consiliului Concurenței, elaborate cu
respectarea prevederilor Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de
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reglementare a activității de întreprinzător.

Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și
beneficiilor, a necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra
activității de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor și intereselor
întreprinzătorilor și ale statului.

Astfel, evidențiem că proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare în
conformitate cu Legea nr.235-XVI din 20.07.2006, deși proiectul instituie prevederi ce
reglementează activitatea de întreprinzător.

Prin urmare, proiectul trebuie să fie însoțit de actul de analiză a impactului de reglementare,
întocmit conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a
eficienței actului de reglementare.
Subsidiar, conform art.13 al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006, analiza impactului de
reglementare (AIR) reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și beneficiilor,
necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra activității de
întreprinzător.

În sensul dat și prin prisma art.19 alin.(2) lit.b) al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 care
statuează că, comisia verifică și face propuneri asupra rapoartelor privind analiza impactului
de reglementare a proiectelor de acte normative și efectuează avizarea lor, reținem că AIR
urmează să fie prezentat grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea
Activității de Întreprinzător.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului prejudiciază interesul public prin promovarea intereselor adaptate
întreprinderilor concesionate. Analizând situația din domeniul prestării serviciilor aeroportuare
din țară s-a stabilit că în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova activează practic 2
aeroporturi – „Aeroportul Internațional Chișinău” și „Aeroportul Internațional Mărculești”,
ultimul fiind administrat de Ministerul Apărării mai mult în scopuri de apărare națională,
primind doar nave cargo sau charter și, evident, traficul de pasageri fiind unul neesențial.

În sensul dat, în cazul aprobării proiectului de regulament, acesta va fi aplicabil în mare parte
doar pentru Aeroportul Internațional Chișinău care este deja transmis în concesiune cu
scopul de a atrage investiții străine și ajutoare pentru exploatare, iar aprobarea procedurilor
de acordare a ajutorului de stat pentru acest aeroport este una abuzivă și neîntemeiată.

De asemenea, examinând proiectul regulamentului propus în coraport cu situația din
domeniul companiilor aeriene, constatăm că unica Companie aeriană care ar putea beneficia
de ajutoare de stat conform proiectului, este compania „Fly One” care s-a lansat pe piață la
01.04.2016 și care are în calitate de fondatori pe soția ministrului justiției cu o cotă de
participare de 40%, iar proiectul va fi înregistrat de Ministerul Justiției, fapt ce denotă că
prezentul proiect de regulament poate genera situații de conflict de interese.

În concluzie, proiectul promovează interesele doar a unui grup restrâns de antreprenori, iar
aprobarea acestuia ar stabilii condiții inechitabile în raport cu alți antreprenorii din domeniu,
dar mai ales, ar prejudicia interesul public, deoarece promovarea intereselor financiare ale
”Aeroportului Internațional Chișinău” sau ale companiei „Fly One” nu reprezintă interesele
cetățenilor.
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În sensul dat, prin promovarea intereselor adaptate întreprinderilor concesionate în sectorul
aviației se pot cauza prejudicii nu doar interesului public în general, dar și intereselor private
legitime ale celorlalți beneficiari, denaturând astfel concurența pe piața internă.

Subsidiar, considerăm oportun examinarea suplimentară a proiectului prin prisma
recomandărilor expuse în conținutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză
anticorupție, pentru excluderea efectelor factorilor care generează riscuri de corupţie.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupție, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaționale anticorupție nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecțiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupție, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naționale
anticorupție.  

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, cu respectarea parțială a
cerințelor impuse de normele art.9-12 ale Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind
transparența în procesul decizional, și anume nu a fost regăsit pe pagina web anunțul privind
inițierea elaborării proiectului, precum și nu a fost respectată forma de conținut a anunțului
privind organizarea consultărilor publice, nefiind indicat în acesta argumentarea necesității de
a adopta regulamentul și termenul-limită de prezentare a recomandărilor.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.10 din proiect: ”Acordurile încheiate între companiile aeriene și un aeroport
îndeplinesc testul operatorului în economia de piață atunci când acestea contribuie în
mod progresiv, dintr-o perspectivă ex-ante, la rentabilitatea aeroportului.”.

Termenul utilizat de autor ”testul operatorului” este un termen nedefinit nici în legislație, nici
în proiect.

Pericolul coruptibilității în acest caz constă în apariția unor practici abuzive care pot genera
promovarea unor interese nelegitime în procesul de evaluare a acordurilor încheiate
individual de aeroporturi cu campaniile aeriene.

Recomandarea: Definirea termenului ”testul operatorului”. 

Pct.19 lit.b) din proiect: ”Ajutoarele pentru investiții acordate aeroporturilor contribuie
la îndeplinirea unui obiectiv de interes comun, în cazul în care: b) combat
congestionarea traficului aerian în principalele noduri aeroportuare”.

Expresia ”combat congestionarea traficului aerian” are un sens confuz, ce poate crea condiții

5



dificile la implementare, deoarece autorul nu oferă o claritate cu referire la înțelesul expresiei,
conform căreia se va stabili dacă ajutorul pentru investiții contribuie la îndeplinirea unui
obiectiv de interes comun.  

Recomandarea: Definirea termenului de ”combat congestionarea traficului aerian”.

Pct.25 din proiect: „Ajutoarele pentru investiții se limitează la costurile suplimentare
generate de proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor și nu de proiectul
sau de activitatea alternativă pe care beneficiarul le-ar fi întreprins în cazul scenariului
contrafactual”. 

Termenul utilizat de autor „scenariu contrafactual” este un termen neconsacrat în legislației,
nefiind definit în proiect, ceea ce va genera pericolul coruptibilității, manifestat prin
interpretarea diversă a termenului respectiv, în special de furnizor la acordarea ajutorului
pentru investiții.

Recomandarea: Completarea pct.9 cu definiția noțiunii „scenariu contrafactual”
formulată în temeiul pct.99 al Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat
destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03).

Secțiunea 5.2. din proiect: „Ajutoare la înființare acordate companiilor aeriene
33. Ajutoarele la înființare pot acoperi până la 50 % din tarifele de aeroport în ceea ce
privește o rută pentru o perioadă de maximum trei ani. Costurile eligibile sunt tarifele
de aeroport care trebuie plătite pentru o acea rută.
34. Orice autoritate publică care intenționează să acorde ajutor la înființare unei
companii aeriene pentru o rută nouă, trebuie să își facă publice planurile în timp util,
folosind publicitate adecvată, pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate
să își ofere serviciile.
35. Ajutoarele la înființare nu pot fi combinate cu niciun alt tip de ajutoare de stat
acordate pentru operarea unei rute.”.

Astfel, cu referire la aceeași Orientare a Uniunii Europene, evidențiem că aceasta indică la
acordarea ajutorului de stat companiilor aeriene la înființarea rutelor de zbor noi, însă autorul
operează în proiect cu sintagma „ajutoare la înființare acordate companiilor aeriene”, „ajutor
la înființare” și „ajutor la înființare unei companii aeriene pentru o rută nouă”, ceea ce acordă
posibilitatea unei interpretări abuzive de către furnizor în ce privește domeniul de
reglementare de acordare a ajutorului pentru companiile aeriene. În sensul dat, din conținutul
normei se înțelege că ajutorul de stat poate fi acordat atât la înființarea companiilor aeriene,
cât și la înființarea rutelor de zbor noi.

Recomandarea: Utilizarea în tot textul secțiunii a sintagmei unice ”ajutor acordat
companiei aeriene pentru înființarea rutei de zbor noi”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.1 din proiect: „Prezentul Regulament stabilește criteriile de evaluare în temeiul
cărora ajutoarele acordate sectorului aeroportuar și sectorului transportului aerian vor
fi considerate compatibil cu mediul concurențial normal.”.

Semnalăm că prevederile pct.1 din Regulament nu sunt compatibile cu prevederile
proiectului integral, deoarece acestea stabilesc că Regulamentul privind evaluarea ajutorului
de stat acordat pentru finanțarea aeroporturilor și ajutorului la înființare pentru companiile

6



aeriene este elaborat în vederea stabilirii criteriilor de evaluare în temeiul cărora ajutoarele
acordate sectorului aeroportuar și în sectorul transportului aerian sunt compatibile cu mediul
concurențial.

Însă, de fapt prevederile acestuia conțin norme generale și superficiale asupra modului de
evaluare a ajutorului de stat, fără a fi evidențiate criteriile principale de evaluare a ajutorului
de stat în aceste sectoare, cât și descrierea fiecărui criteriu de evaluare în parte pentru a
înțelege clar aspectele ce urmează să fie evidențiate pentru a evalua ajutoarele de stat
acordate pentru finanțarea aeroporturilor și ajutorului la înființarea companiilor aeriene.

Recomandarea: Includerea în proiect a normelor care determină criteriile de evaluare,
cu descrierea detaliată a acestora.

Pct.2 și 10 din proiect:
„2. Principiile enunțate în prezentul Regulament se aplică ajutoarelor de stat destinate
aeroporturilor și companiilor aeriene.”.
”10. Acordurile încheiate între companiile aeriene și un aeroport îndeplinesc testul
operatorului în economia de piață atunci când acestea contribuie în mod progresiv,
dintr-o perspectivă ex ante, la rentabilitatea aeroportului.”.

Deși pct.2 face trimitere la principiile enunțate în Regulament, constatăm că prevederile
proiectului nu indică la aceste principii pe care, de fapt, se va întemeia la aplicare furnizorul
în cazul acordării ajutoarelor de state destinate aeroporturilor și companiilor aeriene. Or, lipsa
acestora va permite acordarea în domeniile vizate a ajutoarelor de stat care vor denatura
concurența.

Astfel, pentru a preveni orice denaturare a concurenței care este contară interesului public în
privința ajutorului acordat pentru finanțarea publică a aeroporturilor și a ajutorului acordat
companiilor aeriene, trebuie să fie asigurată respectarea strictă a anumitor principii care
trebuie să fie urmate în realizarea evaluării, cum ar fi principiul transparenței (accesul la
informații relevante cu referire la ajutoarele acordate), principiul nediscriminării (acordarea
ajutoarelor indiferent de originea serviciilor), principiul proporționalității (costurile eligibile și
intensitatea maximă autorizată a ajutorului de stat).

Recomandarea: Reglementarea expresă a principiilor care se impun a fi urmate în
realizarea evaluării.  

Pct.7 din proiect: ”Pentru transportul de mărfuri, Consiliul Concurenței va aplica
principiile de compatibilitate stabilite în secțiunea 5 prin intermediul unei analize de la
caz la caz.”.

Examinînd în ansamblu prevederile proiectului, evidențiem că acestea nu cuprind norme cu
referire la modul de determinare și de acordare a ajutorului, intensitatea ajutorului de stat
pentru transport de mărfuri, impactul asupra concurenței între aeroporturi care transportă
mărfuri.

Recomandarea: Reglementarea normei care va prevedea modul de determinare și de
acordare a ajutorului de stat pentru transportul aerian de mărfuri.

Pct.9 din proiect;
„aeroport – înseamnă o entitate sau un grup de entități care desfășoară activitatea
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economică de furnizare a unor servicii aeroportuare pentru companiile aeriene”.
„serviciile aeroportuare” înseamnă serviciile furnizate companiilor aeriene de către
aeroport sau de către oricare dintre filialele sale, menite să asigure manipularea
aeronavelor, de la aterizare și până la decolare, precum și a pasagerilor și a mărfurilor,
pentru a permite companiilor aeriene să ofere servicii de transport aerian, inclusiv
furnizarea de servicii de handling la sol și furnizarea de infrastructură centralizată de
handling la sol”.

Transpunerea legislației comunitare, nu constă în redarea cu exactitate a textului Orientărilor
Uniunii Europene în domeniu, ci presupune că, pentru a se conforma Acquis-ului comunitar,
Republica Moldova trebuie să dispună de capacitatea de a aplica angajamentele asumate,
legislatorul național având o marjă mai mare sau mai mică de transpunere prin legislația
națională.

Prin urmare, suprapunând formularea utilizată pentru definirea noțiunilor „aeroport” și „servicii
aeroportuare” cu cea cuprinsă în pct.25 alin.(6) și (8) al Orientărilor Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03), se constată
că acestea sunt redate cu exactitate, deși Legea aviației civile nr.1237-XIII din 09.07.1997
definește în art.3 noțiunea „aeroport” ca fiind ansamblu constituit din aerodrom, aerogară și
alte instalații destinate primirii și expedierii aeronavelor, deservirii transporturilor aeriene, iar
Hotărârea Guvernului nr.476 din 20.04.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind
baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană
definește noțiunea „servicii aeroportuare” ca fiind servicii puse la dispoziția operatorului
aerian legate de aterizarea, decolarea, iluminarea, gararea, securizarea aeronavelor, precum
și servicii aferente deservirii pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și poștei.

În concluzie, incompatibilitatea prevederilor normei instituite de autor cu cele cuprinse în
normele actelor normative în vigoare, citate supra, creează premise pentru alegerea abuzivă
a normei convenabile la implementarea prevederilor proiectului.

Recomandarea: Excluderea noțiunilor de ”aeroport” și ” servicii aeroportuare”.

Pct.9 din proiect: „data acordării ajutorului înseamnă data la care statul membru și-a
asumat un angajament cu caracter juridic obligatoriu de a acorda ajutorul, care poate
fi invocat în fața unei instanțe naționale”.

Pct. 9 transpune textul Orientărilor, fără a ține seama de faptul că nu poate fi folosită și
sintagma „statele membre”.

Astfel, examinând în ansamblu prevederile proiectului, evidențiem că acesta nu instituie
norme cu referire la procedura de examinare a cazurilor de încălcare a prevederilor
regulamentului din domeniul ajutorului de stat acordat pentru finanțarea aeroporturilor și la
înființarea companiilor aeriene pentru rute noi de zbor.

În sensul dat, omisiunea de a reglementa aspectele enunțate supra, existența cărora rezultă
din capitolul II al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, generează riscul de
corupție, care constă în incertitudinea pe care o creează cu referire la verificarea
legalității/ilegalității deciziei Consiliului Concurenței de autorizare sau nu a ajutorului de stat
notificat.

Recomandarea: Completarea la final cu pct.42 cu următorul cuprins: „Modul de
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contestare a deciziilor emise de către Consiliul Concurenței se va realiza în
conformitate cu prevederile Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat”.

Pct.9 şi 27 lit.f) din proiect:
„9. tren de mare viteză - înseamnă un tren care poate atinge viteze de peste 200 km/h”.
”27. lit.f) Următoarele măsuri de ajutor se notifică individual: f) ajutoarele pentru
investiții care vizează construirea sau dezvoltarea unui aeroport situat fie la o distanță
de 100 de kilometri, fie la 60 de minute de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul sau
cu trenul de mare viteză”.

Pentru a se conform Acquis-ului comunitar, Republica Moldova trebuie să respecte criteriul
instituțional, care presupune transpunerea legislației comunitare și capacitatea de a aplică
angajamentele asumate, legislatorul național având o marjă mai mare sau mai mică de
transpunere prin legislația națională.

Prin urmare, suprapunând formularea utilizată pentru definirea noțiunii „tren de mare viteză”
cu cea cuprinsă în pct.25 alin.(17) al Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat
destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03), se constată că acestea sunt
redate cu exactitate, deși conform art.107 al Codului transportului feroviar și pct.2 al
Regulamentului transportului de călători, bagaje și mesagerii pe calea ferată, aprobat prin
Ordinul MTID nr.83 din 28.04.2005, în funcție de viteza de circulației trenurile se clasifică în
trenuri rapide, care circulă cu viteza de 141-160 km/oră și de 161-200 km/oră, trenuri
accelerate, care circulă cu viteza nu mai mică de 50 km/oră, și în trenuri de călători, care
circulă cu viteza până la 50 km/oră.

În concluzie, incompatibilitatea prevederilor normei instituite de autor cu cele cuprinse în
normele actelor normative în vigoare, citate supra, creează premise pentru alegerea abuzivă
a normei convenabile care se va aplica în cazul notificării individuale a ajutoarelor pentru
investiții care vizează construirea sau dezvoltarea unui aeroport.
Subsidiar, raportând la situația reală în domeniul feroviar, remarcăm că în Republica
Moldova viteza medie a trenurilor este aproximativ de 60 km/oră.

Recomandarea: Excluderea de la pct.9 și pct.27 a termenului „tren de mare viteză”.  

Pct.15 din proiect: ”În cazul în care unul dintre criteriile cumulative ale pct. 7 din
Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de
interes economic general nu este îndeplinit, compensațiile pentru obligația de serviciu
public conferă un avantaj economic beneficiarului său și ar putea constitui ajutor de
stat”.

În conformitate cu pct.7 al Regulamentului privind ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează
servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței
nr.11 din 30.08.2013, compensațiile acordate beneficiarilor pentru prestarea SIEG-urilor nu
constituie ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…), iar potrivit
pct.9 din Regulamentul prenotat, în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile
prevăzute în pct.7 din prezentul Regulament, compensațiile acordate beneficiarilor pentru
prestarea SIEG-ului se evaluează conform Secțiunii 11 din Regulamentul privind forma de
notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat și pot
constitui ajutor de stat compatibil cu mediul concurențial normal, dacă se respectă
următoarele condiții: (…).

Coroborând prevederile prenotate la cea cuprinsă în norma instituită de proiect, evidențiam

9



că autorul a omis să enumere exhaustiv condițiile ce trebuie să fie respectate pentru ca
compensațiile acordate beneficiarilor pentru prestarea SIEG-ului să fie considerate ajutor de
stat compatibil cu mediul concurențial normal.

Lipsa unor criterii clare ce stabilesc dacă compensațiile acordate beneficiarilor pentru
prestarea serviciilor SIEG-ului constituie ajutor de stat, generează apariția riscului de corupție
la implementare, manifestat prin acordarea discreționară a ajutorului de stat, inclusiv pentru
aeroportul concesionat, ceea ce va duce la folosirea nejustificată a finanțelor publice.

Recomandarea: Enumerarea expresă a condițiilor ce se impun pentru a stabili dacă
compensațiile acordate beneficiarilor pentru prestarea serviciilor SIEG-ului constituie
ajutor de stat.

Pct.16 din proiect: ”Ajutoarele de stat sub formă de compensații pentru obligația de
prestare a SIEG sunt exceptate de la obligația de notificare dacă aeroporturile au un
trafic mediu anual care nu depășește 200 000 de pasageri.”.

Conform art.4 al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, sunt considerate a fi
compatibile cu mediul concurențial normal și sunt exceptate de la obligația de notificare a
Consiliului Concurenței următoarele categorii de ajutoare de stat: a) ajutoarele cu caracter
social acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie acordate fără vreo
discriminare determinată de originea produselor sau a serviciilor; b) ajutoarele destinate
remedierii pagubelor cauzate de calamități naturale sau de alte situații excepționale.

Astfel, evidențiem că pct.16 este în contradicției cu prevederile prenotate, ceea ce creează
premise pentru beneficiar de a corupe autoritatea publică pentru a obține ajutorul de stat,
știind că acesta nu va fi notificat, contrar prevederilor Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la
ajutorul de stat.

Recomandarea: Excluderea pct.16 din proiect.

Pct.18 lit.a) din proiect: ” O măsură de ajutor va fi considerată compatibilă cu mediul
concurențial normal, la îndeplinirea următoarelor cerințe cumulativ: a) contribuția la
un obiectiv de interes comun bine definit.”

Scopul Orientărilor UE privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor
aeriene (2014/C 99/03) este de a încuraja concurenta loiala și creșterea economica în toate
regiunile Europei. De aceea, ajutoarele de stat vor fi acordate doar în anumite condiții, clar
stipulate, pentru a evita denaturarea concurentei pe piața interna, (evitarea multiplicării
aeroporturilor neprofitabile prin apariția mai multor aeroporturi în aceeași zonă deservită).

Respectiv, conform Orientărilor, autoritatea – în Republica Moldova – Consiliul Concurenței –
trebuie să stabilească care e obiectivul de interes comun pentru care se reglementează
ajutorul de stat pentru finanțarea aeroporturilor și companiilor aeriene la înființarea rutelor noi
de zbor și să nu lese la latitudinea furnizorului să determine care este obiectivul de interes
comun, generând, astfel, la conflict de interes ce poate apărea între furnizor și beneficiar.

Astfel, examinând prevederile proiectului în ansamblu, remarcăm că autorul nu stabilește
obiectivul de interes comun care nu poate fi atins și din care motiv este necesar acordarea
ajutorului de stat pentru realizarea lui, deși prevederile respective trebuie să fie incluse în
partea introductivă a regulamentului.
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Recomandarea: Definirea în partea introductivă a regulamentului obiectivul de interes
comun urmărit prin stabilirea posibilității de acordare a ajutorului de stat pentru
finanțarea aeroporturilor și companiilor aeriene la înființarea rutelor noi de zbor.

Pct.25 din proiect: „Ajutoarele pentru investiții se limitează la costurile suplimentare
generate de proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor și nu de proiectul
sau de activitatea alternativă pe care beneficiarul le-ar fi întreprins în cazul scenariului
contrafactual”. 

Conform pct.99 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat destinate
aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03) – „Pentru a fi proporționale, ajutoarele
pentru investiții trebuie să se limiteze la costurile suplimentare (fără venituri suplimentare)
generate mai degrabă de proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor decât de
proiectul sau de activitatea alternativă pe care beneficiarul le-ar fi întreprins în cazul
scenariului contrafactual, adică dacă nu ar fi beneficiat de acest ajutor.”.

Raportând prevederile Orientărilor cu cele cuprinse în norma instituită, reținem că ultima este
redată de autor în interpretarea favorabilă, fiind, astfel, exclus din aria de ipoteze scopul real
al prevederilor pct.25, care stabilește regula, conform căreia se va stabili dacă ajutoarele
pentru investiții sunt proporționale sau nu.

De asemenea, pct.99 al Orientărilor indică și la condiția care determină proporționalitatea
ajutorului în absența scenariului.

Recomandarea: Transpunerea integrală a pct.99 al Orientărilor.

Pct. 27 din proiect: ”Următoarele măsuri de ajutor se notifică individual: a) ajutoarele
pentru investiții acordate aeroporturilor cu un trafic mediu anual de peste 3 milioane
de pasageri;
b) ajutoarele pentru investiții de peste 75 % intensitate acordate unui aeroport cu un
trafic mediu anual mai mic de 1 milion de pasageri;
c) ajutoarele pentru investiții acordate pentru relocarea aeroporturilor;
d) ajutoarele pentru investiții prin care se finanțează un aeroport mixt de pasageri și de
mărfuri prin care tranzitează peste 200 000 de tone de mărfuri pe parcursul celor două
exerciții financiare anterioare celui în care este notificat ajutorul;
e) ajutoarele pentru investiții care vizează crearea unui nou aeroport de pasageri,
inclusiv transformarea unui aerodrom existent într-un aeroport de pasageri;
f) ajutoarele pentru investiții care vizează construirea sau dezvoltarea unui aeroport
situat fie la o distanță de 100 de kilometri, fie la 60 de minute de mers cu mașina, cu
autobuzul, cu trenul sau cu trenul de mare viteză.”.

Norma respectivă prevede obligația de notificare doar în cazul acordării ajutorului pentru
investiții, fiind, astfel, exclus din aria de ipoteze obligația de notificare pentru celelalte
categorii de ajutoare prevăzute în proiect (pentru exploatare, la înființare pentru companiile
aeriene, cu caracter social).

Respectiv, autorul instituie excepție de la regula generală de notificare contrar exigențelor
legale ale art.4 al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, care statuează că
sunt exceptate de la obligația de notificare către Consiliul Concurenței următoarele categorii
de ajutoare de stat: ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu
condiția ca acestea să fie acordate fără vreo discriminare determinată de originea produselor
sau a serviciilor; ajutoarele destinate remedierii pagubelor cauzate de calamități naturale sau
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de alte situații excepționale.

Riscul coruptibil constă în crearea posibilității de acordare a ajutorului de stat cu depășirea
exigențelor legale impuse de Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat (art.4)
și Regulamentul privind ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes
economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din
30.08.2013, furnizorul invocând ca temei prestarea de către beneficiari a serviciilor de interes
economic general, servicii, care în esența sa, nu fac parte din categoria respectivă, precum
finanțarea, utilizarea și folosirea clădirilor pentru hoteluri și întreprinderi situate în incinta
aeroporturilor, precum și magazine, restaurante și parcări.

Recomandarea: Completarea la final de proiect cu pct.43 cu următorul cuprins:
”Furnizorii ajutoarelor de stat, prevăzute de prezentul Regulament, sunt obligați să
notifice Consiliul Concurenței despre intenția de acordare, cu excepțiile stabilite la
art.4 al legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.”

Pct.27 lit.e) din proiect: ”ajutoarele pentru investiții care vizează crearea unui nou
aeroport de pasageri, inclusiv transformarea unui aerodrom existent într-un aeroport
de pasageri”

Examinând prevederile proiectului în ansamblu și titlul acestuia, evidențiem că acesta
instituie norme care stabilesc acordarea ajutorului de stat pentru finanțarea aeroporturilor și
la înființare pentru companii aeriene, însă prin norma instituită la pct.27 autorul extinde
posibilitatea acordării ajutorului de stat și pentru crearea unor noi aeroporturi, precum și
pentru transformarea unui aerodrom existent într-un aeroport de pasageri, ceea ce creează
premise pentru alegerea abuzivă a prevederilor proiectului.

Recomandarea: Excluderea pct.27 lit.e) din proiect.  

Pct.35 - 37 din proiect:
”35. Ajutoarele la înființare nu pot fi combinate cu niciun alt tip de ajutoare de stat
acordate pentru operarea unei rute.
36. Ajutoarele cu caracter social acordate serviciilor de transport aerian vor fi
considerate compatibile cu mediul concurențial normal la îndeplinirea următoarelor
cerințe cumulativ: a) ajutoarele trebuie să fie acordate în mod efectiv în beneficiul
consumatorilor finali; b) ajutoarele trebuie să aibă un caracter social, care vizează
copiii, persoanele cu handicap, persoanele cu venituri reduse, studenții, persoanele în
vârstă etc. c) ajutoarele trebuie să fie acordate în mod nediscriminatoriu în ceea ce
privește originea serviciilor.
37. Ajutoarele autorizate în temeiul prezentului Regulament nu pot fi combinate cu alte
ajutoare de stat, cu ajutoare de minimis sau cu alte forme de finanțare acordate de
furnizori, în cazul în care o astfel de combinație generează o intensitate a ajutoarelor
mai mare decât cea stabilită în cadrul prezentului Regulament”.

Corelând normele respective, evidențiem că acestea sunt contradictorii, nefiind clar expus
care ajutoare nu pot fi combinate în dependență de categoria din care face parte, ceea ce
creează premise pentru alegerea abuzivă de către furnizor a categoriei de ajutor
incompatibile. 

Recomandarea: Concretizare categoriei de ajutoare care nu pot fi combinate cu
ajutorul la înființarea companiei ariene (pct.35), a categoriei de ajutoare care nu pot fi
combinate cu ajutoarele prevăzute de proiect (pct.37).
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Reformularea normelor cuprinse la pct.35 și 37 și specificarea expresă a categoriilor
de ajutoare care nu pot fi combinate cu cele autorizate de proiect.

Pct.36 din proiect:
”Ajutoarele cu caracter social acordate serviciilor de transport aerian vor fi
considerate compatibile cu mediul concurențial normal la îndeplinirea următoarelor
cerințe cumulativ:”
b) ajutoarele trebuie să aibă un caracter social, care vizează copiii, persoanele cu
handicap, persoanele cu venituri reduse, studenții, persoanele în vârstă etc.”.

În pct.36 autorul pe de o parte vorbește de ajutorul de stat acordat serviciilor de transport, iar
pe de altă parte de ajutor de stat acordat persoanelor.

Astfel, corelând normele instituite în prezentul punct, evidențiem că, autorul indică la două
categorii de ajutor social, pentru serviciile de transport aerian și pentru anumite categorii de
persoane, ceea ce va crea premise pentru furnizor de a interpreta la aplicare norma în
dependență de interesul urmărit.

Recomandarea: Substituirea sintagmei ”serviciilor de transport aerian” cu sintagma ”
pentru anumite categorii de pasageri privind serviciile aeriene.”. 

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.12 împreună cu pct.11:
”12 lit.b) Nu este rezervată unei anumite companii aeriene, iar companiile aeriene
plătesc tarife care acoperă cel puțin costurile marginale prevăzute la punctul 11.”.
”11. Pentru a evalua dacă un acord încheiat de un aeroport cu o companie
îndeplinește testul operatorului în economia de piață, veniturile scontate din
activitățile non-aeronautice care decurg din activitatea companiei vor fi luate în
considerare împreună cu tarifele de aeroport, excluzându-se reducerile fiscale,
sprijinul pentru comercializare sau sistemele de stimulente. În mod similar, vor fi luate
în considerare toate costurile scontate pe care urmează să le suporte treptat
aeroportul în legătură cu activitatea companiei aeriene în aeroport.”

Pct.12 face trimitere la costuri marginale prevăzute la pct.11, pe cînd pct.11 nu le
reglementează.

Astfel, pentru a exclude posibilitatea interpretării abuzive a normei, prevederile acesteia
trebuie să fie formulate clar și fără echivoc, condiție nerespectată de către autor prin
instituirea normei respective. Astfel, autorul utilizează norme de trimitere defectuoase la
reglementarea costurilor marginale, adică se face trimitere la pct.11 din proiect, din conținutul
căruia nu rezultă expres categoriile de costuri care cuprind astfel de costuri marginale (legate
de cheltuieli sau de investiții, etc.).

Recomandarea: Concretizarea în pct.11 a costurilor care trebuie să fie luate în
considerație atunci când se calculează costurile marginale.

Pct.17 împreună cu pct.10 și 11 din proiect:
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”17. Cu condiția respectării criteriilor de compatibilitate pentru aeroporturi, menționate
în secțiunea 5.1.1 și 5.1.2, și a celor pentru companiile aeriene, menționate în
secțiunea 5.2., ajutoarele de stat acordate companiilor aeriene care conduc la o
diminuare progresivă a rentabilității aeroportului conform pct. 10 și 11 din prezentul
Regulament vor fi considerate incompatibile cu mediul concurențial normal, cu
excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile de compatibilitate pentru acordarea
ajutoarelor la înființare menționate în secțiunea 5.2 din prezentul Regulament.”.
”10. Acordurile încheiate între companiile aeriene și un aeroport îndeplinesc testul
operatorului în economia de piață atunci când acestea contribuie în mod progresiv,
dintr-o perspectivă ex ante, la rentabilitatea aeroportului.”
”11. Pentru a evalua dacă un acord încheiat de un aeroport cu o companie
îndeplinește testul operatorului în economia de piață, veniturile scontate din
activitățile non-aeronautice care decurg din activitatea companiei vor fi luate în
considerare împreună cu tarifele de aeroport, excluzându-se reducerile fiscale,
sprijinul pentru comercializare sau sistemele de stimulente. În mod similar, vor fi luate
în considerare toate costurile scontate pe care urmează să le suporte treptat
aeroportul în legătură cu activitatea companiei aeriene în aeroport.”

Pct.17 face trimitere la ajutoarele de stat acordate companiilor aeriene care conduc la o
diminuare progresivă a rentabilității aeroportului conform pct. 10 și 11 din prezentul
Regulament, pe cînd pct.10 şi 11 nu reglementează condițiile care duc la diminuarea
progresivă a rentabilității aeroportului. Normele cuprinse la pct.10 și 11 din proiect sunt
declarative, având un sens echivoc și confuz, în temeiul cărora nu poate fi stabilit dacă
ajutorul de stat acordat este compatibil/incompatibil cu mediul concurențial normal.

Recomandarea: Completarea pct.10 și 11 cu prevederi care determină cazurile în care
ajutoarele acordate companiilor aeriene care conduc la o diminuare progresivă a
rentabilității aeroportului.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.1 din proiect: „Prezentul Regulament stabilește criteriile de evaluare în temeiul
cărora ajutoarele acordate sectorului aeroportuar și sectorul transportului aerian vor fi
considerate compatibil cu mediul concurențial normal.”.

Din tot textul proiectului nu pot fi identificate criteriile de evaluare.
Astfel, ajutoarele de stat trebuie să fie acordate doar în anumite condiții, clar stipulate, pentru
a evita denaturarea concurenței pe piața internă. Norma instituită de proiect stabilește
aplicabilitatea prevederilor pentru ajutoare acordate sectorului aeroportuar și sectorului
transportului aerian, categorii în care, potrivit art.18 al Legii nr.1194-XIII din 21.05.1997 cu
privire la transporturi, intră nu doar aeroporturile, ci și întreprinderile care efectuează
transportul aerian de călători și mărfuri, aerofotografieri, lucrări agricole speciale, precum și
aerodromurile, aerocluburile, mijloacele de transport, sistemul de comandă al traficului
aerian, atelierele de reparație ale aviației civile, instituțiile de învățământ, alte întreprinderi și
organizații care asigură funcționarea transportului aerian.

Subsidiar, sectorul aeroportuar presupune și activități comerciale care nu sunt legate în mod
direct de activitățile de bază ale aeroportului (activități non-aeronautice), cum ar fi construirea
și finanțarea terenurilor și clădirilor pentru spatii comerciale, de parcare, restaurante, situate
în incinta aeroportului (pct.12 lit.d al Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat
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acordat pentru finanțarea aeroporturilor și ajutorului la înființare pentru companiile aeriene,
aprobat prin Hotărîrea PCC nr.4 din 25.07.2014).

Respectiv, pericolul care poate apărarea la implementare rezidă în faptul că furnizorul
ajutorului de stat va irosi nejustificat finanțele publice prin acordarea ajutorului de stat și
pentru activități comerciale care nu sunt legate direct de activitatea de bază a aeroportului.

Recomandarea: Concretizarea sferei de aplicare or, conform titlului proiectului se
pretinde evaluarea ajutorului de stat acordat sectorial, destinat finanțării aeroporturilor
și la înființare pentru companiile aeriene.  

Pct.4 din proiect: „Ajutoarele de stat primite de operatorii aeroportuari nu acordă
automat un ajutor de stat și companiilor aeriene cu care lucrează, în cazul în care
condițiile de care beneficiază o companie aeriană sunt condiții normale de piață.”.

Deși în preambulul proiectului se indică că Regulamentul transpune parțial Orientările UE
privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03),
publicate în Jurnalul Oficial al UE C 99/3 din 04.04.2014, autorul utilizează textul prevederilor
acestor Orientări în versiunea preferată.

Astfel, utilizând expresia ”în cazul în care condițiile de care beneficiază o companie aeriană
sunt condiții normale de piață”, autorul a exclus, în esență, condiția generală care stabilește
că în cazul în care condițiile de care beneficiază companiile aeriene sunt oferite de un
operator aeroportuar care urmărește obținerea de profit, nu se consideră că respectiva
companie aeriană beneficiază de un avantaj în sensul normelor privind ajutoarele de stat,
prevăzută în pct.11 al Orientărilor.

Pericolul coruptibilității a normei instituite de autor constă în oferirea posibilității furnizorului
de a acorda ajutor de stat unei companii aeriene care beneficiază de condițiile oferite de un
operator aeroportuar care urmărește obținerea de profit.

Recomandarea: Transpunerea redacției utilizate în pct. 11 din orientări: ”În cazul în
care condițiile de care beneficiază o companie aeriană ar fi fost oferite de un operator
aeroportuar care urmărește obținerea de profit, nu se poate considera că respectiva
companie aeriană beneficiază de un avantaj în sensul normelor privind ajutoarele de
stat”.

Pct.5 din proiect: ”Pot fi acordate în condiții mai favorabile ajutoarele de stat destinate
aeroporturilor și companiilor aeriene care folosesc aceste aeroporturi, pentru
dezvoltarea de noi servicii și pentru contribuția la accesibilitatea și la dezvoltarea
economică locală.”.

Norma respectivă stabilește discreții ale furnizorului în ce privește acordarea ajutorului de
stat aeroporturilor și companiilor aeriene în mod selectiv, generând, astfel, distorsionarea
concurenței.

În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.c) al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de
stat, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin care conferă beneficiarului un avantaj
economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață; este acordată în mod selectiv;
denaturează sau riscă să denatureze concurența, iar potrivit art.5 alin.(2) lit.b) din legea
prenotată, evaluarea compatibilității cu mediul concurențial normal a fiecărei categorii de
ajutor de stat se face în baza actelor normative ale Consiliului Concurenței, elaborate cu
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respectarea prevederilor Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activității de întreprinzător, și vizează condițiile de acordare a ajutorului.

Lipsa unor criterii clare conform cărora se stabilesc condițiile favorabile generează riscul de
corupție ca beneficiarul să corupă furnizorul pentru ca ajutorul acordat să corespundă
exigențelor care determină compatibilitatea cu mediul concurențial normal.

Recomandarea: Excluderea normei.

Pct.12 din proiect: ”Dacă un gestionar de aeroport a beneficiat de un ajutor compatibil,
avantajul rezultat în urma acordării acestui ajutor nu se răsfrânge asupra unei
companii aeriene ”.

Expresia utilizată de autor ”un ajutor compatibil” are un sens confuz, atribuind, astfel,
competențe discreționare furnizorului în ce privește acordarea ajutorului de stat aeroporturilor
în așa fel ca acesta să fie considerat compatibil cu mediul concurențial normal. Astfel,
conform prevederilor proiectului se acordă ajutor pentru investiții, de exploatare și de caracter
social. Mai mult, proiectul reglementează într-o secțiune aparte norme cu referire la
compatibilitatea ajutoarelor. 

Recomandarea: Concretizarea sensului ”un ajutor compatibil” cu trimitere la normă
concretă din care rezultă compatibilitatea. 

Pct.13 din proiect: ”Furnizorii pot atribui aeroporturilor sau companiilor aeriene
statutul de întreprindere care prestează servicii de interes economic general (denumite
în continuare „SIEG”).”.

Norma respectivă instituie atribuții discreționare pentru furnizor la acordarea ajutorului de
stat, deoarece nu determină activitățile care pot fi considerate servicii de interes economic
general, caracteristicile acestora și ce obiectiv de interes general se urmărește de către
furnizor la acordarea ajutorului de stat. Mai mult, nu este clar nici categoria de aeroport care
poate beneficia de ajutor de stat în cazul dat și dacă norma respectivă este inaplicabilă
pentru aeroporturi concesionate.  

Recomandarea: Reformularea normei și concretizarea activităților ce sunt considerate
servicii de interes economic general și cazurile în care furnizorul poate încredința
prestarea unor astfel de servicii, cât și criteriile care determină categoria de
beneficiari.  

Secțiunea 5.1.1 din proiect: „Ajutoare pentru investiții acordate aeroporturilor
19. Ajutoarele pentru investiții acordate aeroporturilor contribuie la îndeplinirea unui
obiectiv de interes comun, în cazul în care: (...).
20. În cazul în care un proiect de investiție are ca scop principal crearea de noi
capacități aeroportuare, noua infrastructură trebuie să satisfacă, pe termen mediu,
cererea preconizată a companiilor aeriene, a pasagerilor și a agenților de expediție în
zona pe care o deservește aeroportul. (...).
21. În sensul prezentului Regulament sunt identificate următoarele categorii de
aeroporturi: (...)
22. Furnizorul va demonstra că măsura de ajutor reprezintă un instrument de politică
adecvat pentru atingerea obiectivului urmărit sau pentru soluționarea problemelor
vizate.
23. Costurile eligibile sunt costurile aferente investițiilor în infrastructura aeroportuară,
inclusiv costurile de planificare, cele legate de infrastructura de handling la sol și cele
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aferente echipamentelor aeroportuare. Costurile de investiție referitoare la activități
non-aeronautice nu sunt eligibile.
24. Costurile de investiție legate de furnizarea de către aeroport a unor servicii de
handling la sol nu sunt eligibile în măsura în care acestea nu fac parte din
infrastructura de handling la sol.
25. Ajutoarele pentru investiții se limitează la costurile suplimentare generate de
proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor și nu de proiectul sau de
activitatea alternativă pe care beneficiarul le-ar fi întreprins în cazul scenariului
contrafactual.
26. Intensitatea ajutoarelor nu va depăși intensitatea maximă autorizată a ajutoarelor
pentru investiție, și nu va depăși deficitul real de finanțare a proiectului de investiție.
27. Următoarele măsuri de ajutor se notifică individual: (...).”.

Prevederile secțiunii respective instituie reguli generale care au caracter declarativ și care
generează riscul de corupție ce constă în posibilitatea beneficiarilor de a corupe autoritatea
publică de a-i acorda ajutor de stat. Mai mult, lipsa unor norme în prezenta secțiune care
enumeră expres lista activităților aeroportuare pentru finanțarea cărora poate fi acordat ajutor
de stat, cât și ne enumerarea expresă a activităților comerciale care nu sunt legate în mod
direct de activitățile de bază ale aeroportului și pentru care nu se acordă ajutor de stat,
impactul asupra concurenței între aeroporturi, organul către care se notifică ajutorul de stat
acordat, va crea facilități și pentru concesionari de a solicita ajutor de stat pentru dezvoltarea
domeniilor ce necesită investiții, fapt ce va aduce prejudicii interesului public și va încălca
principiul de echitabilitate în raporturile dintre stat și întreprinzător.

Subsidiar, ajutoarele de stat ar trebui să vizeze situațiile în care ajutoarele pentru finanțarea
aeroporturilor pot determina o îmbunătățire substanțială pe care piața nu este în măsură să o
furnizeze prin mijloace proprii.

Recomandarea: Enumerarea exhaustivă a activităților aeroportuare pentru finanțarea
cărora poate fi acordat ajutor de stat, precum și a activităților comerciale care nu sunt
legate în mod direct de activitățile de bază ale aeroportului și pentru care nu se acordă
ajutor de stat, impactul asupra concurenței între aeroporturi.

Pct.22 din proiect: ”Furnizorul va demonstra că măsura de ajutor reprezintă un
instrument de politică adecvat pentru atingerea obiectivului urmărit sau pentru
soluționarea problemelor vizate.”.

Deși norma respectivă instituie obligația pentru furnizor să demonstreze că măsura de ajutor
va atinge obiectivul de interes comun, autorul nu impune criterii clare pentru îndeplinirea
acestor obligațiilor, și anume nu este clar cui furnizorul este obligat să demonstreze, ce se
înțelege prin termenul „instrument de politică adecvat”, care este obiectivul urmărit și
problemele vizate. Lipsa unor criterii clare oferă posibilitatea furnizorului să acorde ajutorul
de stat cui vrea el.

Recomandarea: Determinarea criteriilor adecvate pentru instrumentul de politică,
definirea obiectivului urmărit și concretizarea problemelor vizate.  

Pct.25 din proiect: „Ajutoarele pentru investiții se limitează la costurile suplimentare
generate de proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor și nu de proiectul
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sau de activitatea alternativă pe care beneficiarul le-ar fi întreprins în cazul scenariului
contrafactual”. 

Din textul pct.25 nu este clar care activitate aeroportuară beneficiază de ajutor și activitatea
alternativă întreprinsă de beneficiar limitează acordarea ajutorului.
Astfel, deși norma instituită de autor indică la costurile pentru care se acordă ajutor pentru
investiții, oricum lasă la discreția furnizorului de a decide care activitate aeroportuară
beneficiază de ajutor și care activitate alternativă întreprinsă de beneficiar limitează
acordarea ajutorului. În sensul dat, după am menționat și mai sus, autorul nu a prezentat lista
activităților aeroporturilor care beneficiază de ajutor de stat.

Pentru a nu admite interpretări abuzive, textul normei trebuie să fie formulat clar, concis și
fără echivoc, în așa mod ca să nu ofere posibilitatea autorității publice să utilizeze formulările
permisive ale competențelor lor după bunul plac.

Recomandarea: : Concretizarea activității aeroportuare care beneficiază de ajutor de
stat și activității alternative întreprinse de beneficiar. 

Pct.27 lit.f) din proiect: ”ajutoarele pentru investiții care vizează construirea sau
dezvoltarea unui aeroport situat fie la o distanță de 100 de kilometri, fie la 60 de minute
de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul sau cu trenul de mare viteză”.

Norma respectivă stabilește cerințe dificile de realizat la implementare, în ce privește
stabilirea distanței, nefiind clar care sunt criteriile care determină aceasta, și anume care este
punctul de pornire, destinația finală, punctul de la care se măsoară destinația finală,
caracteristicile transportului rutier/feroviar (modelul, viteza), etc, ceea ce înseamnă că
furnizorul va decide discreționar beneficiarul ajutorului de stat.

Recomandarea: Exprimarea clară a punctului de pornire și de sosire pentru destinația
indicată.

Pct.28 din proiect: „Pentru a fi eligibil să beneficieze de ajutoare de exploatare, traficul
anual al aeroportului nu trebuie să depășească 3 milioane de pasageri.”

Pct.1 subpct.13 din Orientările UE privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și
companiilor aeriene (2014/C 99/03), publicate în Jurnalul Oficial al UE C 99/3 din 04.04.2014
statuează că – ”În acest context, trebuie subliniat faptul că ajutoarele de exploatare
constituie, în principiu, o formă de ajutor care denaturează foarte puternic piața și pot fi
autorizate numai în circumstanțe excepționale.”.

Astfel, reiterăm, autorul transpune prevederile prezentelor Orientări după bunul plac, și
anume în proiect nu se enumeră circumstanțele excepționale care oferă posibilitatea
acordării ajutorului de stat aeroporturilor pentru exploatare, mai mult autorul indică la
categoria de aeroport cu un trafic anual ce nu trebuie să depășească 3 milioane de pasageri,
categoria din care face parte aeroportul concesionat. În sensul dat, conform datelor statistice
prezentate pe portalul web: http://www.airport.md/passenger-ro, în anul 2014, Aeroportul
Chişinău, pentru care ajutorul de stat nu se acordă, a deservit pasageri în număr de 1781469
de pasageri, adică de 2 ori mai puțin decât fluxul de pasageri stabilit în pct.28 din proiect.

În concluzie, evidențiem că reieșind din criteriile reglementate în pct.28 se constată cu
certitudine că autorul permite furnizorului să acorde ajutor de exploatare pentru Aeroportului
Internațional Chișinău, care a fost concesionat pentru a aduce investiții necesare pentru
modernizarea aeroportului.
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Recomandarea: Completarea cu norme care reglementează că prevederile proiectului
nu se aplică pentru aeroportul concesionat.

Pct.32 din proiect: „Un plan de afaceri ex-ante elaborat de către compania aeriană va
stabili faptul că, după 3 ani, ruta care beneficiază de ajutor va deveni rentabilă pentru
compania aeriană fără finanțare publică. În absența unui plan de afaceri pentru o
anumită rută, companiile aeriene trebuie să se angajeze în mod irevocabil față de
aeroportul vizat să opereze ruta respectivă, pentru o perioadă cel puțin la fel de lungă
ca perioada pe parcursul căreia acea rută a beneficiat de ajutoare la înființare.”.

Pct.32 indică că companiile aeriene pot beneficia de ajutor de stat pentru înființarea unor rute
noi de zbor în absența unui plan de afaceri, respectiv grevând aeroportul să mențină ruta,
ceea ce creează premise pentru furnizor la acordarea ajutorului de stat companiilor aeriene
la înființarea rutelor noi de zbor, deoarece autorul exclude obligația existenței planului de
afaceri ex-ante.

Transpunerea legislației comunitare, nu constă în redarea cu exactitate a textului Orientărilor
Uniunii Europene în domeniu, ci presupune că, pentru a se conforma Acquis-ului comunitar,
Republica Moldova trebuie să dispună de capacitatea de a aplica angajamentele asumate,
legislatorul național având o marjă mai mare sau mai mică de transpunere prin legislația
națională.

În sensul dat, autorul doar a redat exactitate conținutul pct.147 al Orientărilor UE prenotate –
„Un plan de afaceri ex-ante elaborat de către compania aeriană ar trebui să stabilească
faptul că, după 3 de ani, ruta care beneficiază de ajutor poate să devină rentabilă pentru
compania aeriană fără finanțare publică. În absența unui plan de afaceri pentru o anumită
rută, companiile aeriene trebuie să se angajeze în mod irevocabil față de aeroportul vizat să
opereze ruta respectivă, pentru o perioadă cel puțin la fel de lungă ca perioada pe parcursul
căreia acea rută a beneficiat de ajutoare la înființare.”, însă nu a transpus în funcție de
situația Republicii Moldova în domeniul aeroportuar, deși păstrarea climatului concurențial
reprezintă un criteriu cheie pentru acordarea finanțărilor.

Recomandarea: Pentru a evita riscul de corupție, transpunerea pct.147 al Orientărilor
UE prenotate în funcție de situația reală a Republicii Moldova în domeniul aeroportuar.

Pct. 41 din proiect: ”Consiliul Concurenței poate să dispună ca anumite scheme să fie
limitate în timp și să facă obiectul unei evaluări periodice pentru schemele în cazul
cărora denaturările potențiale sunt extrem de mari, schemele care riscă să
restricționeze în mod semnificativ concurența dacă punerea lor în aplicare nu este
revizuită în timp util”.

În sensul dat, prin utilizarea expresiilor cu formulări ambigue ”poate să dispună”, „denaturări
potențiale sunt extrem de mari”, „în mod semnificativ” și „timp util” autorul instituie atribuții
discreționare pentru Consiliul Concurenței în ce privește efectuarea sau nu a controlului
ajutoarelor de stat acordate pentru aeroporturi și companiilor aeriene și de a nu limita în timp
punerea în aplicare a schemelor de ajutoare, și anume dacă denaturările nu sunt extrem de
mari, semnificative/nesemnificative Consiliul nu poate să dispună limitările în timp a ajutorului
și nici nu poate să facă evaluarea periodică.  
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Recomandarea: Reformularea normei cu următorul cuprins: „Consiliul Concurenței
dispune limitarea în timp a schemelor de ajutorul de stat pentru finanțarea companiilor
aeriene și companiilor aeriene la în înființarea rutelor noi de zbor și să facă obiectul
unor evaluări nu mai rar de două ori pe an, iar dacă în cadrul evaluării periodice
depistează că denaturări care depășesc X %, sesizează organele de urmărire penală”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.18 lit.g) şi pct.38 din proiect:
”18 lit.g). Consiliul Concurenței, agenții economici și publicul interesat trebuie să aibă
acces cu ușurință la toate actele relevante și la toate informațiile pertinente referitoare
la ajutorul acordat, astfel cum se evidențiază în secțiunea 7.”.
“38. Furnizorii și întreprinderile, vor garanta că publicul interesat și Consiliul
Concurenței pot accesa cu ușurință textul integral al tuturor schemelor de ajutoare
aplicabile în sectorul aviației și informațiile relevante referitoare la ajutoarele
individuale”.

Transparența ajutorului constituie un element indispensabil care impune reglementarea cu
precizie a listei actelor și informației ce este necesară a fi publicată, cât și sursa de informare,
dar nu cu operarea termenelor precum ”să aibă acces cu ușurință”, ”actele relevante” și
”informațiile pertinente”. Or, în lipsa unor astfel de prevederi autorul oferă posibilitatea
furnizorului să stabilească sursa de informare, informația și actele cu referire la ajutorul de
stat, ce necesită a fi publicate, reieșind din preferințele sale și în dependență de beneficiar.

Recomandarea: În vederea respectării principiului transparenței și nediscriminării,
propunem reglementarea cu precizie a listei actelor relevante și a informațiilor
pertinente (furnizorul, beneficiarul ajutorului de stat, valoarea ajutorului, perioada) ce
urmează a fi publicate, cât și indicarea sursei unde poate fi accesată toată informați cu
referire la ajutorul de stat.
Propunem utilizarea sintagmei ”informația cu privire la ajutorul de stat se plasează pe
pagina web a Consiliului Concurenței”

Pct. 24 din proiect: “Costurile de investiție legate de furnizarea de către aeroport a
unor servicii de handling la sol nu sunt eligibile în măsura în care acestea nu fac parte
din infrastructura de handling la sol.”

În conformitate cu pct.25 alin.(16) al Orientărilor UE privind ajutoarele de stat destinate
aeroporturilor şi companiilor aeriene (2014/C 99/03), publicate în Jurnalul Oficial al UE C
99/3 din 04.04.2014, „serviciile de handling la sol” înseamnă serviciile oferite utilizatorilor
aeroporturilor pe aeroporturi, astfel cum sunt descrise în anexa la Directiva 96/67/CE și în
orice alte acte legislative ulterioare privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în
aeroporturi.

Prin norma instituită, autorul a omis să descrie categoriile serviciilor furnizate de către
aeroport și criteriile care determină dacă serviciile respective fac sau nu parte din
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infrastructura de handling la sol.

În concluzie, lipsa unor reglementări clare cu referire criteriile care determină eligibilitatea
serviciilor de handling la sol, creează premise pentru furnizor să acord ajutorul pentru
investiții și în domeniul concesionat, deoarece va considera că serviciile oferite utilizatorilor
aeroporturilor pe aeroportul concesionat fac parte din infrastructura la sol.

Recomandarea: Enumerarea exhaustivă a serviciilor de handling la sol şi determinarea
criteriilor, în baza cărora furnizorul va stabili dacă sunt sau nu costuri eligibile, cu
excluderea celor caracteristice pentru aeroportul concesionat.  

Pct. 27 din proiect: ”Următoarele măsuri de ajutor se notifică individual: (...)”.

Secțiunea 5.2. din proiect: „Ajutoare la înființare acordate companiilor aeriene
31. Dacă o legătură asigurată de noua rută aeriană este deja deservită, în condiții
comparabile, în ceea ce privește durata călătoriei, de un serviciu feroviar de mare
viteză sau de pe un alt aeroport din aceeași zonă, aceasta nu contribuie la un obiectiv
de interes comun bine definit.
32. Un plan de afaceri ex-ante elaborat de către compania aeriană va stabili faptul că,
după 3 ani, ruta care beneficiază de ajutor va deveni rentabilă pentru compania aeriană
fără finanțare publică. În absența unui plan de afaceri pentru o anumită rută,
companiile aeriene trebuie să se angajeze în mod irevocabil față de aeroportul vizat să
opereze ruta respectivă, pentru o perioadă cel puțin la fel de lungă ca perioada pe
parcursul căreia acea rută a beneficiat de ajutoare la înființare.
33. Ajutoarele la înființare pot acoperi până la 50 % din tarifele de aeroport în ceea ce
privește o rută pentru o perioadă de maximum trei ani. Costurile eligibile sunt tarifele
de aeroport care trebuie plătite pentru o acea rută.
34. Orice autoritate publică care intenționează să acorde ajutor la înființare unei
companii aeriene pentru o rută nouă, trebuie să își facă publice planurile în timp util,
folosind publicitate adecvată, pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate
să își ofere serviciile.
35. Ajutoarele la înființare nu pot fi combinate cu niciun alt tip de ajutoare de stat
acordate pentru operarea unei rute.

Secțiunea 6. Ajutoare cu caracter social
36. Ajutoarele cu caracter social acordate serviciilor de transport aerian vor fi
considerate compatibile cu mediul concurențial normal la îndeplinirea următoarelor
cerințe cumulativ: a) ajutoarele trebuie să fie acordate în mod efectiv în beneficiul
consumatorilor finali; b) ajutoarele trebuie să aibă un caracter social, care vizează
copiii, persoanele cu dezabilități, persoană și familie defavorizată, studenții, persoane
vârstnice reetc. c) ajutoarele trebuie să fie acordate în mod nediscriminatoriu în ceea
ce privește originea serviciilor.”.

Examinând prevederile proiectului cu privire la ajutoare pentru investiții acordate
aeroporturilor (pct.27), ajutoare pentru exploatare acordate aeroporturilor (secțiunea 5.1.2),
ajutoare la înființare acordate companiilor aeriene (secțiunea 5.2.) și ajutoare cu caracter
social (5.6), evidențiem că autorul instituie obligația de notificare doar în cazul acordării
ajutorului pentru investiții (pct.27), fiind, astfel, exclus din aria de ipoteze obligația de
notificare pentru celelalte categorii de ajutoare prevăzute în proiect (pentru exploatare, la
înființare pentru companiile aeriene, cu caracter social), ce generează un risc foarte mare,
deoarece furnizorul va acorda ajutorul de stat la înființarea unei companii aeriene, ajutor de
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exploatare și ajutor social fără nici un fel de notificare.

În conformitate cu art.8 alin.(1) al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat,
orice intenție de a acorda un ajutor de stat sau de a modifica un ajutor existent în baza unui
proiect de act juridic trebuie să fie notificată Consiliului Concurenței de către furnizorul și/sau
inițiatorul ajutorului de stat, cu excepția ajutorului de minimis și a ajutoarelor de stat
prevăzute la art.4.

Astfel, lipsa unor cerințe exprese pentru notificarea ajutorului de stat pentru înființarea
companiilor aeriene pentru rute noi de zbor, ajutorului de exploatare acordat aeroporturilor și
ajutoarului cu caracter social, contravine exigenților legale ale art.4 al Legii nr.139 din
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, care prevede că sunt considerate a fi compatibile cu
mediul concurențial normal și sunt exceptate de la obligația de notificare către Consiliul
Concurenței următoarele categorii de ajutoare de stat: a) ajutoarele cu caracter social
acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie acordate fără vreo
discriminare determinată de originea produselor sau a serviciilor; b) ajutoarele destinate
remedierii pagubelor cauzate de calamități naturale sau de alte situații excepționale.

Excepția instituită de proiect oferă posibilitate pentru furnizor să acorde ajutorul de stat și
pentru activități comerciale care nu sunt legate în mod direct de activitățile de bază ale
aeroportului, și anume pentru hoteluri și întreprinderi situate în incinta aeroportului,
magazine, restaurante și parcări, deoarece absolvirea furnizorului de la obligația de notificare
denotă lipsa transparenței în acordarea ajutoarelor de stat în domeniul aerian.

Recomandarea: Completarea la final de proiect cu pct.43 cu următorul cuprins:
”Furnizorii ajutoarelor de stat, prevăzute de prezentul Regulament, sunt obligați să
notifice Consiliul Concurenței despre intenția de acordare, cu excepțiile stabilite la
art.4 al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.”

Pct.34. din proiect: ”Orice autoritate publică care intenționează să acorde ajutor la
înființare unei companii aeriene pentru o rută nouă, trebuie să își facă publice planurile
în timp util, folosind publicitate adecvată, pentru a permite tuturor companiilor aeriene
interesate să își ofere serviciile.”

În conformitate cu art.8 alin.(1) al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat,
orice intenție de a acorda un ajutor de stat sau de a modifica un ajutor existent în baza unui
proiect de act juridic trebuie să fie notificată Consiliului Concurenței de către furnizorul și/sau
inițiatorul ajutorului de stat.

Norma respectivă conține informații ce reprezintă interese, deoarece se irosesc banii publici,
iar pentru ca populația să cunoască dacă acestea sunt irosite justificat și legal, trebuie să fie
asigurat accesul la toată informația cu privire la ajutorul de stat. La caz, prin norma
respectivă autorul a omis să precizeze autoritatea publică care intenționează să acorde
ajutor, sursa de publicare a planurilor și în ce termen va fi publicat, precum și ce se înțelege
prin ”publicitate adecvată” (ce informație trebuie să conțină ca să întrunească acest criteriu).

Recomandarea: Substituirea cu următorul text „Furnizorul care intenționează să
acorde ajutor de stat unei companii aeriene la înființarea rutei noi de zbor trebuie să
facă public planurile în termen de X zile din momentul X, plasând informația cu privire
la ajutor de stat pe pagina mijloacelor de informare în masă, pentru a permite tuturor
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 companiilor aeriene interesate să îşi ofere serviciile.”     
 

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control  
 

Pct. 41 din proiect: ”Consiliul Concurenţei poate să dispună ca anumite scheme să fie 
limitate în timp şi să facă obiectul unei evaluări periodice pentru schemele în cazul 
cărora denaturările potenţiale sunt extrem de mari, schemele care riscă să 
restricţioneze în mod semnificativ concurenţa dacă punerea lor în aplicare nu este 
revizuită în timp util”. 
 
În conformitate cu art.20 alin.(1) al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, 
Consiliul Concurenţei are obligaţia să monitorizeze ajutoarele de stat existente în derulare 
pentru a verifica respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost 
acordate, cât şi a deciziilor de autorizare pe care aceasta le-a emis.  
 
Acţiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare. 
 
Prin utilizarea expresiilor cu formulări ambigue ”poate să dispună”, „denaturări potenţiale sunt 
extrem de mari”, „în mod semnificativ” şi „timp util” Consiliul prin actul său îşi limitează 
atribuţia de a evalua ajutorul de stat dacă denaturările potenţiale nu sunt extrem de mari şi 
nu restricţionează semnificativ concurenţa, creând astfel premise de a limita aria de control în 
zone foarte periculoase ce se echivalează cu lipsa unui control adecvat.  

 
În sensul dat, Consiliul e obligat să dispună ca schemele să fie limitate în timp şi să facă 
obiectul unei evaluări periodice cu stabilirea termenului, perioadei (anuale, semestriale sau 
nu mai rar decât o dată pe an), lipsa unor criterii exacte în acest sens va provoca riscul 
coruptibil de conflict de interese.  
 
Recomandare: Reformularea normei cu următorul cuprins: „Consiliul Concurenţei 
dispune limitarea în timp a schemelor de ajutorul de stat pentru finanţarea companiilor 
aeriene şi companiilor aeriene la în înfiinţarea rutelor noi de zbor şi să facă obiectul  
unor evaluări nu mai rar de două ori pe an, iar dacă în cadrul evaluării periodice 
depistează că denaturări care depăşesc X %, sesizează organele de urmărire penală”. 
 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare  
 

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la 
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.  
 
Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de 
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin 
Hotărîrea  Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în  condiţiile Metodologiei de efectuare a 
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte  legislative  şi  normative,  aprobată  prin  ordinul 
directorului Centrului Naţional Anticorupţie   nr. 62 din 19.04.2013, de către                                                                      
                                                                                                                             Oxana Vameş  
                                                inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie 
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