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Plenul Consiliului Concurentei,
actionand in temeiul art. 41 din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2p12, art. 2 ~i
art. 10 din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, Hotararii ~arlamentului
privind numirea in functie a membrilor Plenului Consiliului Concurentei nr. 33 1 din
30.1 1.2018,
in conformitate cu prevederile Regulamentului privind forma de notificare,
procedura de examinare ~i adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin
Hotararea Plenului Consiliului Concurentei nr.1 din 30.08.2013 ~i Regulamentului
privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare, aprobat p~in Hotararea
Plenului Consiliului Concurentei nr. 8 din 30.08.2013,
analizand notificarea Agentiei Nationale pentru Cercetare ~i Dezvoltare cu privire la
schema de ajutor de stat acordat pentru proiecte de inovare ~i transfer tehnologic, depusa
prin intermediul Sistemului informational automatizat "Registrul ajutoarel+ de stat din
Moldova" cu nr. 0054 7 din 06.01.2021, materialele anexate ~i nota examinat©rului,

A CONSTATAT:

I.

CONTEXTUL MASURII

1. Agentia Nationala pentru Cercetare ~i Dezvoltare (ln continuare -ANCD~, in baza art.
8 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 (in continuare -- Legea cu privire
la ajutorul de stat) ~i a Regulamentului privind forma de notificare, procedura de
examinare ~i adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat ph n Hotararea
Plenului Consiliului Concurentei nr.1 din 30.08.2013, a notificat schema de ajutor de
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stat acordat pentru proiecte de inovare ~i transfer tehnologic, cu anexarea
formularului general ~i special de notificare a schemelor de ajutor pentJu cercetare,
dezvoltare si inovare.
'
2. Schema notificata urmeaza sa inlocuiasca schema de ajutor de stat autorizata anterior
prin Decizia Plenului Consiliului Concurentii nr. ASO - 9 din 03 .04.2017.
3. Notificarea a devenit efectiva la data de 12.03.2021.
4. Comunicatul privind examinarea notificarii a fost plasat pe pagina oficiala web a
Consiliului Concurentei la data de 22.03.2021 , in conformitate cu prevederile art.18
alin. (1) din Legea cu privire la ajutorul de stat, in vederea asigurarii transparentii in
procesul decizional.

II.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

BAZA LEGALA PENTRU ACORDAREA MASURII DE SPRIJIN
Codul cu privire la ~tiinta ~i inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004.
Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012.
Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019.
Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020.
Hotararea Guvemului cu privire la organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale
pentru Cercetare ~i Dezvoltare nr. 196/2018.
Hotararea Guvemului cu privire la aprobarea Programului national in domeniile
cercetarii ~i inovarii pentru anii 2020-2023 ~i a Planului de actiuni privind
implementarea acestuia nr. 381/2019.
Hotararea Guvemului cu privire la aprobarea Metodologiei de finantare a
proiectelor din domeniile cercetarii ~i inovarii nr. 382/2019.
Hotararea Plenului Consiliului Concurentei nr. 1 din 30.08.2013.
Hotararea Plenului Consiliului Concurentei nr. 8 din 30.08.2013.
Ordinul ANCD nr. 16-PC din 07.07.2020.
Ordinul ANCD nr. 105 din 07.12.2020.
Ordinul ANCD nr. 26-PC din 23.12.2020.
Ordinul ANCD nr. 29-PC din 29.12.2020.

.

III. BENEFICIARUL MASURII DE SPRIJIN
5. Beneficiarii finantarii proiectelor de inovare din bugetul de stat pot fi organizatiile
din domeniile cercetarii ~i inovarii prevazute la art. 95 alin. ( 1) ~i art. 96 din Codul cu
privire la ~tiinta ~i inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004, cu exceptia:
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- organizatiilor declarate conform legii In stare de insolvabilitate sau conturile
bancare ale caror sunt blocate conform unei hotarari judecatore~ti irevocabile;
- organizatiilor care nu dispun de dreptul de a desra~ura activitate de cercetare ~i
inovare in baza actului de constituire/statutului;
- organizatiilor care au 1ncalcat prevederile altui contract de finantare a proiectelor
din domeniile cercetarii ~i inovarii incheiat anterior.
6. In conformitate cu art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, beneficiar al ajutorului
de stat este orice persoana fizica sau juridica independenta, angajata intr-o activitate
economica ce consta in oferirea de bunuri sau servicii pe o piata.
IV. DESCRIEREA MASURII DE SPRIJIN
7. Schema de ajutor de stat notificata consta in finantarea din bugetul de stat a
proiectelor de inovare ~i transfer tehnologic care corespund prioritatilor strategice
stabilite in Programul national in domeniile cercetarii ~i inovarii pentru anii 20202023, aprobat de Guvem.
8. Conform pct. 2 al Metodologiei de finantare a proiectelor din domeniile cercetarii ~i
inovarii (in continuare - Metodologia), aprobate prin Hotararea Guvemului nr.
382/2019, proiecte de inovare ~i transfer tehnologic reprezinta proiecte care includ
activitati ce au ca scop crearea ~i implementarea inovatiilor ~i tehnologiilor noi,
inclusiv prin transferul tehnologic, in scopul fabricarii produselor competitive noi sau
perfectionate, precum ~i in scopul utilizarii unor procese, servicii ~i tehnologii
progres1ve.
9. Obiectivul primar al schemei, in conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) din Legea
cu privire la ajutorul de stat, este ajutor pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare.
10. Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat notificate este 2020 - 2023, iar
bugetul anual estimat este de 8 milioane lei.
11. Conform Metodologiei, finantarea proiectelor este efectuata de catre ANCD, in urma
unui concurs de proiecte, in limitele alocatiilor aprobate in acest scop in legea
bugetara anuala ~i urmeaza a fi bazata pe a~a principii ca transparenta, tratament egal,
obiectivitate ~i competenta, competitie, deontologie ~i etica in cercetare.
12. Durata proiectelor prezentate pentru finantare nu poate fi mai mica de un an ~i mai
mare de 4 ani, iar finantarea acestora se efectueaza In tran~e, in baza unui contract de
finantare.
13. Pentru primul an de implementare, finantarea se aloca In suma aprobata In planul
calendaristic al proiectului, parte la contractul de finantare. Urmatoarele tran~e se
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acorda la prezentarea raportului anual, conform planului calendaristic al proiectului.
14. Inaintea efectuarii tran~elor din bugetul de stat, cofinantarea din surse private in
volumul indicat pentru una sau mai multe etape urmeaza a fi confirmata.
15. In baza rezultatelor raportarii anuale, se ia o decizie privind prelungirea finantarii
proiectului sau rezolutiunea contractului, cu restituirea mijloacelor financiare utilizate
contrar prevederilor contractuale. In cazul lipsei raportului anual, finantarea se
suspenda.
16. Sumele neutilizate dupa finalizarea proiectului sau in cazul in care proiectul nu a fost
finalizat se vireaza de catre beneficiar in bugetul de stat in termen de maximum 30 de
zile lucratoare de la data finalizarii proiectului sau sistarii realizarii acestuia.
17. Conform anunturilor ANCD privind concursul proiectelor de inovare ~?i transfer
tehnologic pentru anii 2020 - 2021, cuantumul mijloacelor financiare disponibile per
prioritate a fost urmatorul.
Tabelul 1

Cuantumul mijloacelor financiare destinate finantarii proiectelor
de inovare i transfer tehnolo ic, mii lei

mfi
. AgricMlfura durgbila,
Securitate alimentara $i
32
si i'afl a alimentelor

0

500

1573,3

1000

1920, 0
1253,4

Provocari societale
2780

4780
Sursa: Pagina web oficiala a ANCD

18. Totodata, in cadrul anunturilor mentionate mai sunt prevazute urmatoarele reguli:
~

cuantumul maxim pentru un proiect nu va depa~i valoarea de 1.000.000 lei din
bugetul de stat;
~ finantarea de la bugetul de stat solicitata nu va depa~i 50% din valoarea totala a
proiectului;
~ cofinantarea va fi realizata din alte surse decat cele bugetare;
~ suma solicitata din bugetul de stat nu va depa~i suma cofinantarii pentru fiecare
etapa;
~ mijloacele fixe procurate cu aportul finantarii din bugetul de stat vor ramane in
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proprietatea contractorilor, Ia.ra drept de instrainare.
19. In baza Metodologiei, pentru fiecare concurs anual in parte, ANCD stabile~te

cheltuielile eligibile

~i

cota procentuala a acestora admise in bugetul proiectului de

inovare ~i transfer tehnologic pasibil finantarii conform tabelului de mai jos.
Tab elul 2
Categoriile de cheltuieli eligibile

20 %

30 %

10%

30 %

5%
(lucrari

10%

30 %

tehnologice
ca/cul .Ji
licenfe,

100%

100 %

Sursa: Pagina web oficialii a ANCD

20. De asemenea, nu sunt eligibile de a fi reflectate ill bugetul propunerii de proiect de
inovare ~i transfer tehnologic cheltuielile pentru mentinerea ~i dezvoltarea
infrastructurii publice din domeniile cercetarii ~i inovarii utilizate in cadrul
proiectului (cheltuieli de regie, locatiune, reparatie, servicii de telefonie mobila,
servicii informationale, paza etc.), precum ~i cheltuielile de salarizare a personalului
administrativ ~i tehnic.
21. Pe Ianga organizarea ~i desra~urarea concursurilor, ANCD asigura ~i expertizarea
independenta a proiectelor inaintate la concursuri. Expertiza individuala se
organizeaza astfel incat expertii sa nu cunoasca modul de evaluare ~i punctajul
acordat de fiecare dintre ei la aceea~i propunere de proiect.
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22. Rezultatele examinarii eligibilitatii propunerilor de proiecte, precum ~i lista finala a
proiectelor selectate pentru finantare, cu indicarea organizatiilor din domeniile
cercetarii ~i inovarii, a punctajului proiectelor evaluate ~i a bugetelor alocate se
publica pe pagina web oficiala a ANCD.
23. ANCD asigura evidenta tuturor proiectelor de cercetare ~i inovare finantate din
bugetul de stat. Informatia actualizata privind proiectele finantate din bugetul de stat
se publica pe pagina web oficiala a ANCD.
24. Conform informatiilor prezentate de ANCD, in anul 2020, 5 beneficiari au obtinut
mijloace financiare destinate finantarii proiectelor de inovare ~i transfer tehnologic in
valoare de 2296,9 mii lei.
25. Beneficiarul finantarii este responsabil de executarea proiectului ~i prezinta ANCD
raportul final privind executarea proiectului, insotit de avizul consultativ al sectiilor
de ~tiinte ale Academiei de ~tiinte a Moldovei. Rapoartele anuale ~i eel final privind
executarea proiectelor se publica pe paginile web oficiale ale beneficiarului, ANCD
si Academiei de Stiinte a Moldovei.

.

V.

. .

EVALUAREA MASURII DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENTEI
AJUTORULUI DE STAT

26. Potrivit art. 340 alin. (1) al Acordului de Asociere intre Republica Moldova ~i
Uniunea Europeana, ajutoarele de stat se evalueaza pe baza criteriilor care decurg din
aplicarea normelor in materie de concurenta aplicabile in UE, in special a articolului
107 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ~i a instrumentelor de
interpretare adoptate de institutiile UE, inclusiv jurisprudenta relevanta a Cuqii de
Justitie a Uniunii Europene.
27. Tinand cont de obiectivul declarat al masurii de sprijin notificate, urmeaza de
mentionat ca in conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat
pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului
Concurentei nr. 8 din 30.08.2013 (in continuare - Regulamentul privind ajutorul de
stat pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare ), finantarea publica a organizatiilor din
sfera ~tiintei ~i inovarii care practica activitati economice ( orice activitate care
presupune oferirea de bunuri ~i/sau servicii pe o anumita piata, indiferent de statutul
sau juridic (persoana juridica de drept public sau privat) sau de natura sa economica
(care are sau nu scop lucrativ)) constituie ajutor de stat, daca sunt indeplinite
conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea cu privire la ajutorul de stat, ~i
anume:
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a) sa fie acordata din resurse de stat sau din resursele unitatilor administrativ teritoriale sub orice forma;
b) sa confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obtinut in conditii
normale de piata;
c) sa fie acordata in mod selectiv;
d) sa denatureze sau risca sa denatureze concurenta.
a)

sa

fie acordata de furnizor din resurse de stat sau din resursele unitatilor
administrativ - teritoriale sub orice forma

28. Acordarea unui avantaj direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat
imputabilitatea unei astfel de masuri in sarcina statului sunt doua conditii separate
cumulative pentru existenta ajutorului de stat.

~i
~i

Imputabilitatea statului
29. In cazul in care o autoritate publica acorda un avantaj unui beneficiar, masura este

prin definitie imputabila statului, chiar daca autoritatea in cauza beneficiaza de
autonomie juridica fata de alte autoritati publice. Acela~i lucru este valabil ~i in cazul
in care o autoritate publica desemneaza un organism privat sau public pentru
administrarea unei masuri care confera un avantaj . Avand in vedere ca, ANCD este
cea care acorda masurile de sprijin examinate, se constata indeplinirea conditiei ce
tine de imputabilitatea statului.
Transferul de resurse de stat
30. Conform art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, resurse de stat sau resurse ale

unitatilor administrativ-teritoriale reprezinta totalitatea patrimoniului, inclusiv sub
forma de mijloace financiare, ce apaqine statului, unitatilor administrativ-teritoriale,
inclusiv unitatii teritoriale autonome Gagauzia. Numai avantajele acordate direct sau
indirect din resurse de stat pot constitui ajutor de stat. Transferul resurselor de stat
poate lua multe forme, acestea fiind prevazute in art. 6 al Legii cu privire la ajutorul
de stat. Astfel, se constata ca masurile de sprijin acordate de catre ANCD sub forma
de alocatii bugetare reprezinta un transfer de resurse de stat.
31. Luand in considerare ca cele doua conditii sus mentionate sunt indeplinite cumulativ,
se constata ca aceste masuri sunt acordate din resurse de stat.
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b) sa confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fl fost obtinut in
conditii normale de piata
32. Un avantaj este orice beneficiu economic pe care mtreprinderea nu 1-ar fi putut obtine
in conditii normale de piata, ~i anume in absenta interventiei statului. Ori de cate ori
situatia financiara a unei intreprinderi este imbunatatita ca rezultat al interventiei
statului in conditii care difera de conditiile normale de piata, exista un avantaj. Nu
doar acordarea avantajelor economice pozitive este relevanta pentru notiunea de
ajutor de stat, ci ~i scutirea de sarcinile economice poate sa constituie un avantaj.
Aceasta se refera la toate situatiile in care operatorii economici sunt scutiti de
costurile inerente activitatilor economice pe care le desla.~oara. Doar efectul masurii
asupra intreprinderii este relevant, iar nu cauza sau obiectivul interventiei statului.
33. In partea ce tine de conferirea beneficiarilor unui avantaj economic ce nu ar fi fost
obtinut in conditii normale de piata, avand in vedere ca obtinerea unei asemenea
finantari, sub forma de alocatii bugetare, nu putea fi obtinuta de catre beneficiari 'in
lipsa interventiei statului, precum ~i faptul ca in urma finantarii publice beneficiarii
au posibilitatea sa-~i imbunatateasca situatia lor financiara, astfel se constata
indeplinirea ~i conditiei - conferii beneflciarului un avantaj economic care nu ar fl
Jost ob/inut in condi/ii normale de pia/a.
c)

sa fie acordata in mod selectiv

34. Pentru a se incadra in domeniul de aplicare a normelor cu privire la ajutorul de stat, o
masura de sprijin trebuie sa favorizeze ,,anumite intreprinderi sau productia anumitor
bunuri". Faptul ca ajutorul face obiectul unei serii de criterii obiective in conformitate
cu care acesta poate fi acordat, in contextul unui buget a carui alocare globala este
prestabilita, unui numar nedefinit de beneficiari care, initial, nu sunt identificati 'in
mod individual, este suficient pentru a aduce in discutie caracterul selectiv al masurii.
Masurile generale, care prima facie se aplica tuturor intreprinderilor, dar sunt !imitate
de puterea discretionara a administratiei publice sunt selective. Acest lucru se
intampla atunci cand indeplinirea criteriilor respective nu conduce automat la dreptul
de a beneficia de masura in cauza.
35. Respectiv, caracterul de selectivitate a masurilor de sprijin examinate decurge din
modalitatea discretionara de selectare a proiectelor eligibile de catre ANCD astfel,
condifia selectivitiifii se considerii a fl intrunitii.
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a) sa denatureze sau risca sa denatureze concurenta
36. Pentru a se considera ca ajutorul denatureaza concurenta, in mod normal, este
suficient ca masurile de sprijin sa ofere beneficiarului un avantaj prin scutirea de
cheltuieli pe care, in caz contrar, acesta ar fi trebuit sa le suporte in cursul
operatiunilor comerciale curente.
37. Avand in vedere ca, anterior a fost constatata intrunirea conditiei cu privire la
existenta avantajului economic pentru beneficiarul masurilor de sprijin, se constata
intrunirea si acestei conditii.
'
'
38. Prin urmare, tinand cont de faptul ca au fost intrunite cumulativ conditiile prevazute
la art. 3 din Legea cu privire la ajutor de stat, se constata ca masurile de sprijin
examinate constituie ajutor de stat.
39. Totodata, in urma examinarii informatiilor prezentate in notificare, s-a constatat ca
proiectele eligibile sunt executate de organizatiile din domeniile cercetarii ~i inovarii
in colaborare cu intreprinderile participante. In conformitate cu pct. 16 a
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare, in
cazul proiectelor de cooperare realizate in comun de organizatii din sfera ~tiintei ~i
inovarii ~i intreprinderi, se considera ca nu este acordat indirect un ajutor de stat
partenerului industrial prin intermediul organizatiei din sfera ~tiintei ~i inovarii
datorita conditiilor favorabile ale colaborarii, in cazul in care este indeplinita una din
cele 3 conditii prevazute in punctul mentionat din regulamentul dat, ~i anume:
a) intreprinderile participante suporta integral costurile proiectului;
b) rezultatele care nu dau na~tere unor drepturi de proprietate intelectuala pot fi
difuzate pe scara larga ~i organizatia din sfera ~tiintei ~i inovarii este titularul
tuturor drepturilor de proprietate intelectuala care ar putea rezulta din activitatea
sa de cercetare, dezvoltare ~i inovare, ceea ce inseamna ca organizatia din sfera
~tiintei ~i inovarii beneficiaza de ansamblul de avantaje economice legate de
aceste drepturi, in special de dreptul de proprietate ~i de dreptul de a acorda
licente. Aceste conditii pot, de asemenea, sa fie indeplinite in cazul In care
organizatia decide sa incheie alte contracte privind aceste drepturi, in special prin
cedarea lor sub forma de licenta partenerului sau;
c) organizatia din sfera ~tiintei ~i inovarii prime~te de la intreprinderile participante
o remuneratie echivalenta cu pretul pietei pentru drepturile de proprietate
intelectuala care rezulta din activitatile pe care le-a efectuat in cadrul proiectului
~i care sunt transferate intreprinderilor participante. Prin "remuneratie echivalenta
cu pretul pietei pentru drepturile de proprietate intelectuala" · se intelege o
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remuneratie in schimbul beneficiului economic total al acestor drepturi. Se
considera ca aceasta conditie este indeplinita in cazul in care organizatia din sfera
§tiintei §i inovarii, In calitate de vanzator, negociaza un beneficiu maxim la
incheierea contractului. Orice contributie din partea intreprinderilor participante
la cheltuielile organizatiei din sfera ~tiintei ~i inovarii trebuie sa fie dedusa din
aceasta remuneratie.
40. In cazul in care niciuna dintre conditiile prevazute mai sus nu este 'indeplinita,
fumizorii ~i/sau initiatorii ajutorului de stat se pot baza pe o evaluare individuala a
proiectului de cooperare. Este posibil sa nu fie acordat niciun ajutor de stat ~i in cazul
in care, in urma evaluarii acordului contractual lntre parteneri, se concluzioneaza ca
toate drepturile de proprietate intelectuala asupra rezultatelor cercetarii, dezvoltarii ~i
inovarii, precum ~i drepturile de acces la rezultatele respective sunt atribuite
diferitilor parteneri ~i reflecta, in mod corespunzator, interesele acestora, importanta
participarii lor la activitati ~i contributiile lor financiare ~i de alta natura la proiect.
Daca evaluarea individuala a proiectului de cooperare nu conduce la concluzia ca nu
exista ajutor de stat, intreaga valoare a contributiei organizatiei din sfera ~tiintei ~i
inovarii la proiect este considerata ajutor de stat acordat intreprinderilor.

.

VI. EVALUAREA COMPATIBILITATII AJUTORULUI DE STAT
41. Intrucat conform art. 5 alin. (1) lit. d) a Legii cu privire la aj utorul de stat poate fi
considerat compatibil cu mediul concurential normal ajutorul de stat pentru cercetare,
dezvoltare ~i inovare, este necesar ca acesta sa corespunda cerintelor prevazute de
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare.
42. Totodata, <lat fiind faptul ca potrivit formularelor de notificare a ajutorului de stat se
admite existenta unor proiecte in sectorul agricol, domeniu ce nu cade sub incidenta
Legii cu privire la ajutorul de stat (lista produselor agricole carora nu li se aplica
regulile ajutorului de stat sunt stabilite in Anexa 1 la Regulamentul privind forma de
notificare, procedura de examinare ~i adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de
stat, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Concurentei nr. 1 din 30.08.2013 ),
prin urmare astfel de proiecte nu fac obiectul prezentei examinari.
43. In urma examinarii ~i evaluarii informatiilor prezentate in cadrul notificarii, tinand
cont de prevederile Sectiunii 5 a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru
cercetare, dezvoltare ~i inovare la subiectul costurilor eligibile, intensitatii, valorii ~i
duratei ajutorului, s-a constatat respectarea cerintelor prevazute de prevederile
specifice din Regulamentul mentionat.
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44. Valoarea ajutorului de stat, acordat de facto, prin intermediul prezentei scheme va fi
stabilita in urma raportarii, in modul stabilit de art. 19 alin. (3) a Legii cu privire la
ajutorul de stat.
45. in urma evaluarii masurilor de sprijin notificate prin prisma prevederilor
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare ~i inovare, s-a
constatat ca acestea pot fi considerate compatibile cu un mediu concurential normal
cu conditia respectarii continue de catre fumizor a cerintelor regulamentului
mentionat.

.

VII. EXPERIENTA UNIUNII EUROPENE

46. in Uniunea Europeana, promovarea domeniului cercetarii - dezvoltarii - inovarii
constituie un obiectiv de interes comun important. in temeiul articolului 163 din
Tratatul CE ,,Comunitatea are ca obiectiv intarirea bazelor ~tiintifice ~i tehnologice
ale industriei Comunitatii ~1 favorizarea dezvoltarii competitivitatii sale
intemationale, precum ~i promovarea actiunilor de cercetare considerate necesare".
47. Prin Decizia Consiliului Concurentei din Romania nr. 230 din 23.12.2005, in urma
examinarii notificarii Ministerului Educatiei si Cercetarii cu privire la schema de
ajutor de stat continuta de Programul Cercetare de Excelenta - CEEX, s-a constatat
ca sprijinul financiar acordat in cadrul Programului CEEX entitatilor, altele decat
institutiile publice rara scop lucrativ de lnvatamant superior sau de cercetare, este
considerat ajutor de stat compatibil cu mediul concurential normal ~i ca rezultat,
schema notificata fiind autorizata.

.

Reie~ind

din constatarile expuse, ca urmare a evaluarii compatibilitatii ajutorului de
stat ~i experientei Uniunii Europene, tinand cont de prevederile legislatiei Republicii
Moldova, In temeiul art. 41 din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012 ~i art. 10 alin.
(2) lit. b) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012, Plenul
Consiliului Concurentei,
DECIDE:
1. Masurile de spnJln notificate de catre Agentia Nationala pentru Cercetare ~1
Dezvoltare sub forma unei scheme ~i acordate prin intermediul finantarii publice a
proiectelor de movare ~i transfer tehnologic a organizatiilor din domeniile
cercetarii ~1 inovarii care desra~oara activitate economica, precum Sl

.
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lntreprinderilor partenere, constituie ajutor de stat In sensul art. 3 din Legea cu
privire la ajutorul de stat nr. 139/2012.
2. A autoriza schema de ajutor de stat ce tine de finantarea din bugetul dt: stat a
proiectelor de inovare ~i transfer tehnologic pentru perioada 2020-2023 .
3. Agentia Nationala pentru Cercetare ~i Dezvoltare va transmite anual Consiliului
Concurentei informatii privind ajutorul de stat care face obiectul prezentei Decizii,
In vederea actualizarii Registrului ajutorului de stat, conform art. 19 din Legea cu
privire la ajutorul de stat nr. 139/2012.
4. Decizia intra In vigoare la data adoptarii ~i va fi adusa la cuno ~tinta Agentiei
Nationale pentru Cercetare ~i Dezvoltare.
5. Partea dispozitiva a Deciziei va fi publicata In Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Marcel RA.DUCAN
Pre~edinte
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