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la Hotărîrea  Plenului 

Consiliului Concurenţei 
nr. 3 din 08.09.2016  

 
REGULAMENT  

privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru  
societăţile de administrare a navelor 

    Prezentul  Regulament transpune  Comunicarea Comisiei de stabilire a unor orientări 
privind ajutoarele de stat pentru societăţile de administrare a navelor 2009/C 132/06, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C132 din 11.06.2009. 

 
Secţiunea 1 

Scopul și domeniul de aplicare 
    1. În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la 
ajutorul de stat, pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal ajutoarele de 
stat sectoriale, inclusiv cele destinate societăţilor de administrare a navelor. 
    2. Prezentul Regulament stabileşte cadrul necesar pentru evaluarea compatibilității cu 
mediul concurențial normal a condiţiilor de eligibilitate a societăţilor de administrare a 
navelor pentru ajutor de stat. 
    3. Regulamentul nu se aplică ajutoarelor de stat pentru administratorii comerciali ai 
navelor, ci doar serviciilor de administrare a personalului şi de administrare  tehnică, 
indiferent dacă acestea sunt furnizate aceleiaşi nave separat sau împreună. 

 
Secţiunea 2 

Noţiuni 
    4. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:  
    societățile de administrare a navelor -  entități care oferă o gamă largă de servicii pentru 
armatori, precum controale tehnice, recrutarea, formarea și administrarea echipajului și 
exploatarea navelor.  Există trei categorii principale de servicii de administrare a navelor: 
administrarea echipajului, administrarea tehnică și administrarea comercială; 
    administrarea echipajului – activitatea de soluționare a tuturor aspectelor legate de echipaj, 
precum selectarea și angajarea navigatorilor calificați corespunzător, eliberarea de state de 
plată, asigurarea unui nivel adecvat de dotare cu personal al navelor, verificarea certificării 
navigatorilor, garantarea unei asigurări în caz de accident sau de invaliditate a navigatorilor, 
organizarea deplasărilor și rezolvarea problemelor legate de acordarea vizelor, soluționarea 
cererilor de rambursare a cheltuielilor medicale, evaluarea performanței  navigatorilor și, în 
unele cazuri, formarea acestora; 
    administrarea tehnică -  asigurarea navigabilității navei și respectarea deplină a cerințelor 
tehnice, de siguranță și de securitate. Administratorul aspectelor tehnice este, în special, 
responsabil de deciziile privind  reparația și întreținerea unei nave; 
    administrarea comercială -  promovarea și asigurarea vînzării capacității navelor, prin 
navlosirea navelor, rezervări pentru marfă sau pasageri, asigurarea activităților de 
comercializare și numirea agenților.    
    Alte noțiuni utilizate în prezentul Regulament sunt definite în sensul Legii pentru aprobarea 
Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599 din 30 septembrie 
1999, Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 
din 15 iunie 2012 și actelor normative ale Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de 
stat.  

 



 
Secţiunea 3 

Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat 
    5. În cadrul evaluării compatibilității cu mediul concurențial normal a ajutoarelor de stat 
pentru societăţile eligibile care au legătură clară cu statul şi economia naţională, Consiliul 
Concurenței verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
    a) navele sunt administrate sub pavilionul Republicii Moldova; 
    b) activitatea de administrare a navelor se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova și 
favorizează dezvoltarea regională a țării; 
    c)  există contribuirea la ocuparea forţei de muncă în Republica Moldova, prin creșterea 
netă a numărului de salariaţi angajaţi direct într-o anumită unitate faţă de media ultimelor 12 
luni.                                                                            
    6. Chiar dacă serviciile de administrare sunt furnizate intern sau sunt parțial ori în întregime 
externalizate uneia sau mai multor societăți de administrare a navelor, Consiliul Concurenței 
evaluează ajutoarele de stat pentru societățile de administrare a navelor în legătură cu navele 
administrate în întregime de pe teritoriul Republicii Moldova, 
    7. Cerinţa stipulată la pct.6 poate fi considerată îndeplinită dacă, cel puțin două treimi din 
tonajul navelor administrate sunt gestionate de pe teritoriul Republicii Moldova. Tonajul 
corespunzător treimii rămase, care nu este gestionat în întregime de pe teritoriul Republicii 
Moldova nu va fi considerat ca eligibil în cadrul evaluării. 
    8. Consiliul Concurenței va evalua doar societățile de administrare a navelor care 
administrează totalitatea navelor și a echipajelor, respectînd standardele internaționale și 
dispozițiile legislaţiei naţionale în domeniu, în special pe cele referitoare la securitatea, 
siguranța, formarea și certificarea navigatorilor, performanța de mediu și condițiile de muncă 
la bordul navei. 
    9. Consiliul Concurenței va evalua administratorii tehnici şi administratorii echipajului doar 
în cazul în care navelor, pe care le administrează, le pot fi aplicate prevederile prevăzute la 
pct. 5-8 din prezentul Regulament. 
    10. La evaluarea ajutorului de stat acordat pentru societăţile de administrare a navelor se va 
ține cont de reglementările actelor normative ale Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul 
de stat pentru dezvoltare regională. 

 
Secțiunea 4 

Evaluarea cerințelor suplimentare pentru  
administratorii echipajului 

    11. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței va considera că administratorii echipajului 
sunt eligibili pentru ajutoarele de stat atunci cînd toți navigatorii, care lucrează la bordul 
navelor administrate, sunt  instruiți și dețin un certificat de competență în conformitate cu 
Convenția Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a 
navigatorilor, de brevetare și de efectuare a serviciului de cart (STCW) din 1978 şi la Codul 
de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart 
(STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, și și-au încheiat cu succes formarea în 
siguranța personală la bordul unei nave.   
    12. Consiliul Concurenței, la evaluare, va considera că, pentru a fi eligibili pentru ajutoarele 
de stat, administratorii echipajului trebuie să se asigure că: 
    a) angajatorii navigatorilor pe toate navele administrate, indiferent dacă sunt armatori sau 
societăţi de administrare a navelor aplică prevederile din domeniul muncii conţinute în 
Secţiunea III, Capitolul 1 al Codului  navigaţiei maritime comerciale şi art.25, 26 din Legea 
nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova; 



    b) sunt respectate în mod corespunzător prevederile legislaţiei muncii referitoare la 
contractele de muncă. 

Secţiunea 5 
Monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat 

    13. Atunci cînd societățile de administrare a navelor se angajează în activități care nu sunt 
eligibile pentru ajutoare de stat în temeiul prezentului Regulament, Consiliul Concurenței, în 
cadrul evaluării, va atrage atenția ca acestea să țină o evidență contabilă separată pentru 
respectivele activități. 
    14. În cazul în care societățile de administrare a navelor subcontractează o parte a activității 
lor unor părți terțe, acestea din urmă nu vor fi considerate eligibile pentru ajutoare de stat în 
cadrul evaluării de către Consiliul Concurenței. 
    15. Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat existente, evaluate în temeiul 
prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile actului normativ privind forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.  
    16. Raportarea ajutoarelor de stat evaluate în temeiul prezentului Regulament se va efectua 
în conformitate cu prevederile actului normativ cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau 
în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei. 


