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Conform scrisorii ASER-02/39-396 din 26.02.2019. CONSILIUL
CONCURENTBI, in vederea exercitdrii atribu{iilor prevdzute in art.39 din Legea
concurenlei nr.183 din 11.07.2012, cdt qi intru asigurarea implimentdrii de cdtre autoritdlile
publice locale a legislatiei din domeniul ajutorului de stat, comunicd urmdtoarele:
1. Furnizorii de ajutor de stat (autoritdlile puiblice locale) urmeazd sd desemneze persoane

responsabile pentru notificarea ;i raportarea mdsurilor de ajutor de stat prin sistemul
informalional automatizat ,,Registrul ajutorului de stat" (SIRASM), conform pct.5 din
Hotdrdrea Guvernului nr.378 din 27.05.2014 pentru aprobarea Conceptului sistemului
informalional automatizat,,Registrul aj utoarelor de stat";

2. In cazul in care mdsura de sprijin acordatd aceluiaEi beneficiar pentru o perioadd de 3 ani
consecutivi depdEegte suma de 2 mil lei, urmeazd a fi notificatd Consiliului Concurenlei
prin completarca formularului general de notificare qi dupa caz a formularelor speciale
de notificare pe categorii de ajutor, conform art.8 din Legea 139 din 15.06.2012 cu
privire la ajutor de stat;

3. Furnizorii au obligalia, anual pdnd la data de 31 martie a anului urmdtor anului de
rapoftare, de a transmite Consiliului Concurenlei toate datele Ei informaliile privind
ajutoarele de stat Ei/sau ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu formularul de
raportare a ajutoarelor de stat/formularul de raportare a ajutoarelor de minimis,in
conformitate cu art.19 alin.(3) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de
stat.

incdlcarea legislaliei gi a reglementarilor din domeniul ajutorului de stat la acordarea,
raportarea, vtrhzarea sau linerea evidenlei ajutoarelor de stat se sanc{ioneazd conform
afi.330 3 din Codul Contravenlional al Republicii Moldova nr.228 din24.10.2008.

Informalia detaliatd referitor la subiectele menlionate in context poate fi accesatd pe
pagina web a Consililui Concurenfei competition.md: ,,Portalul ajutoarelor de stat" Ei
compartimentul ,,Transparenfa" (,,Apel cdtre autoritdlile publice locale").
Jin6nd cont de complexitatea informaliei ce urmeazd a ft prezentatd, Consiliul

Concurenlei este disponibil sa acorde consultalii atdtla telefon: 0-22-27-45-65,0-22-27-
34-43, cAt Ei la sediul Consiliului Concurenlei (mun.Chiqindu, bd.$tefan cel Mare Ei
Sfint, 73ll).
Totodatd, Consiliul Concurenlei informeazd cd sunt disponibili pentru organizarea in

comun a seminarelor de instruire a autoritdlilor ale administraJiei publice locale referitor
la implimentarea legislaliei in domeniul ajutorului de stat.
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