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REGULAMENT  

privind evaluarea ajutorului de stat 
acordat pentru serviciile publice de radiodifuziune 

    Prezentul Regulament transpune parțial Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind 
aplicarea art. 106 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul 
ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate 
anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic 
general (2012/21/UE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 11 ianuarie 2012, 
și Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor 
publice de radiodifuziune (2009/C 257/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
din 27 octombrie 2009. 

Secţiunea 1 
 Scopul și domeniul de aplicare 

    1. Prezentul Regulament se aplică ajutorului de stat pentru serviciile publice de 
radiodifuziune. 
    2. Serviciul public de radiodifuziune cuprinde serviciile audiovizuale, pe toate platformele 
de distribuție reflectînd dezvoltarea și diversificarea activităților din era digitală. 
    3. Evaluarea ajutoarelor de stat pentru un serviciu public de radiodifuziune se va baza pe 
normele stabilite prin Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15 iunie 2012 și actele 
normative ale Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de stat, în special cele ce țin de 
serviciile de interes economic general. 

Secţiunea 2 
Noțiuni 

    4. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații: 
    servicii publice de radiodifuziune – servicii de informare în masă identificate ca servicii de 
interes economic general oferite publicului care răspund nevoilor specifice sociale, 
democratice și culturale ale societății; 
    radiodifuzor împuternicit cu servicii publice – radiodifuzor public ori privat, împuternicit 
de a presta servicii publice de radiodifuziune. 
    Alte noţiuni utilizate în prezentul Regulament sunt definite în sensul Legii cu privire la 
ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 2012, Legii concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, Codului 
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260 din 27 iulie 2006 şi actelor normative ale 
Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de stat. 

Secţiunea 3 
Evaluarea compatibilității ajutoarelor de stat 

    5. Indiferent de formă, Consiliul Concurenței ia în calcul că obligațiile de serviciu public 
pot justifica o compensație în măsura în care presupun costuri suplimentare pe care 
radiodifuzorul nu ar fi trebuit să le suporte în mod normal. 
    6. De asemenea, Consiliul Concurenței ia în considerare divizarea schemelor de finanțare în 
două mari categorii:  
    a) finanțare unică, care cuprinde sistemele în care radiodifuzorii împuterniciți cu servicii 
publice sunt finanțați numai din resurse publice, indiferent de forma acestora; 
    b) finanțare mixtă, care cuprinde o gamă variată de mecanisme prin intermediul cărora 
serviciul public de radiodifuziune este finanțat în proporții variabile din resurse de stat și din 
venituri provenind din servicii publice sau activități comerciale, precum vânzarea de spații sau 



programe publicitare și oferirea de servicii contra cost. 
    7. Pentru  asigurarea  unei  transparențe  la  evaluarea  ajutorului  de  stat  în domeniul 
radiodifuziunii, este necesară existența unei definiții clare și precise a obligației de serviciu 
public și o distincție clară și adecvată între activitățile de serviciu public și activitățile din 
afara serviciului public, inclusiv o separare clară a conturilor.  
    8. La determinarea costurilor eligibile, se vor lua în considerare toate cheltuielile 
ocazionate de funcționarea serviciului public. 
    9. În  cazul  în  care  radiodifuzorul  efectuează  activități  care  nu  intră  sub incidența 
serviciului public, se iau în calcul doar costurile asociate serviciului public.  
    10. La evaluare, Consiliul Concurenței va ține cont dacă cheltuielile specifice activităților 
serviciului din afara sferei publice sunt întotdeauna identificate în mod clar și marcate separat. 
    11. În  alte  cazuri,  ori  de  cîte  ori  aceleași  resurse  sunt  utilizate  pentru  a îndeplini 
sarcini din cadrul și din afara serviciului public, se va evalua dacă costurile comune de 
producție sunt alocate pe baza diferenței în costurile totale ale radiodifuzorului.  
    12. În cadrul evaluării se ține cont dacă profiturile nete din activitățile comerciale legate de 
activitățile de serviciu public sunt luate în considerare pentru calcularea costurilor nete ale 
serviciului public și, prin urmare, pentru reducerea nivelului compensației pentru obligația de 
serviciu public. 
    13. Consiliul Concurenței va evalua dacă radiodifuzorii împuterniciți cu servicii publice nu 
desfășoară activități care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obligației de serviciu public și 
ar avea drept consecință denaturarea disproporționată a concurenței. 
    14. La evaluare se va ține cont dacă serviciile publice sunt prestate de radiodifuzori publici 
ori de cei privați. 

Secțiunea 4 
Sprijinul statului ce nu constituie ajutor de stat 

    15. La evaluare se ține cont de faptul că radiodifuzorii împuterniciți cu servicii publice sunt 
finanțați de obicei din bugetul de stat, și uneori prin aporturi de capital sau anulări de datorii 
sau prin intermediul altor surse legale. 
    16. De asemenea, se ține cont de faptul că efectul și nu scopul intervenției statului 
reprezintă elementul decisiv pentru a stabili caracterul acesteia de ajutor de stat. 
    17. Consiliul Concurenței va evalua cumulativ următoarele: 
    a) radiodifuzorului beneficiar i-a fost încredințat în mod efectiv exercitarea de obligații de 
serviciu public, iar aceste obligații sunt definite cu claritate; 
    b) parametrii pe baza cărora se calculează compensația sunt stabiliți în prealabil în mod 
obiectiv și transparent; 
    c) compensația nu depășește valoarea necesară acoperirii parțiale sau totale a costurilor 
survenite în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, luînd în considerare veniturile 
relevante și un profit rezonabil; 
    d) dacă radiodifuzorul care are obligații de serviciu public, într-un anumit caz, nu este ales 
conform unei proceduri de achiziții publice care ar permite selectarea ofertantului capabil să 
presteze serviciile în cauză la cel mai mic preț, nivelul compensației este stabilit pe baza unei 
analize a costurilor pe care le-ar fi înregistrat un radiodifuzor obișnuit, bine administrat și 
dotat în mod adecvat, pentru a executa aceste obligații, îndeplinind cerințele necesare de 
serviciu public. 
    18. Consiliul Concurenței ia în calcul că valoarea compensației include toate avantajele 
acordate de stat sau din resursele statului, indiferent de formă. 
    19. De asemenea, se ia în calcul că gradul în care o anumită măsură de compensare ar putea 
afecta concurența depinde nu numai de valoarea medie anuală a compensației, ci și de durata 
întregii perioade de atribuire. 
    20. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței ia în considerare dacă durata de atribuire e 



limitată la o perioadă maximă de zece ani, cu excepția cazului în care se justifică o perioadă 
mai îndelungată datorită necesității unei investiții semnificative. 

Secțiunea 5  
Ajutor de stat compatibil 

    21. În sensul art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la  ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 
2012, poate fi considerat compatibil cu mediul concurenţial normal ajutorul sectorial, destinat 
finanţării serviciilor publice de radiodifuziune. 
    22. În  cazul  în  care  nu  sunt  îndeplinite  cumulativ  condiţiile  prevăzute  în punctul 17 
din prezentul Regulament, compensaţiile acordate radiodifuzorilor pentru prestarea serviciilor 
publice se vor evalua conform actelor normative ale Consiliului Concurenței cu privire la 
forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de 
stat.  
    23. În vederea evaluării compatibilității ajutorului de stat, Consiliul concurenței verifică 
existența unui act de atribuire explicit și dacă există o monitorizare efectivă a îndeplinirii 
obligațiilor de serviciu public. 
    24. Consiliul Concurenței va stabili dacă o eventuală denaturare a concurenței, cauzată de 
compensația pentru obligația de serviciu public, se poate justifica prin necesitatea de a 
îndeplini obligația de serviciu public și de a o finanța. 
    25. De asemenea, Consiliul Concurenței va evalua dacă există suficiente garanții pentru a 
evita efecte disproporționate ale finanțării publice, supracompensația și subvențiile încrucișate 
și pentru a avea asigurarea că radiodifuzorii publici respectă condițiile de piață în desfășurarea 
activităților lor comerciale. 
    26. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței va lua în considerare dacă ajutorul de stat este 
acordat pentru servicii publice de radiodifuziune clar definite, fiind supus obligaţiei de 
notificare. 

Secțiunea 6 
Ajutor de stat incompatibil 

    27. Consiliul Concurenței va evalua dacă valoarea compensației publice nu depășește 
costurile nete ale obligației de serviciu public, ținînd cont și de alte venituri directe sau 
indirecte rezultate din aceasta, reieșind din principiul că supracompensația nu este necesară 
pentru funcționarea serviciului public de radiodifuziune. 
    28. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței va verifica dacă compensația acordată pentru 
furnizarea unui serviciu public de radiodifuziune nu este folosită în realitate de către 
radiodifuzorul selectat pentru a acționa pe o altă piață în alte scopuri decât cele stabilite prin 
actul de atribuire și care nu este necesară pentru prestarea serviciului public.  
    29. Consiliul Concurenței va evalua dacă radiodifuzorii care primesc o compensație pentru 
îndeplinirea obligației de serviciu public au sau nu un profit rezonabil.  
    30. În situația în care radiodifuzorii privați sunt împuterniciți cu obligațiile de serviciu 
public și trebuie să rentabilizeze capitalul investit, un element de profit care reprezintă o 
remunerare echitabilă a capitalului, având în vedere riscurile, se va considera rezonabil, în 
cadrul evaluării, de către Consiliul Concurenței dacă este justificat corespunzător și cu 
condiția să fie necesar pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public. 
    31. În procesul evaluării, Consiliul Concurenței ia în considerare dacă:  
    a) radiodifuzorii  împuterniciți  cu  serviciu  public rețin supracompensația anuală peste 
nivelul costurilor nete ale serviciului public (ca rezerve ale serviciului public) în  măsura  în 
care aceasta este necesară pentru asigurarea finanțării obligațiilor acestora de serviciu public; 
    b) supracompensația se utilizează doar în scopul finanțării activităților de serviciu public și 
este limitată în timp. 
    32. Finanțarea încrucișată a activităților comerciale nu este justificată și va fi considerată, în 
cadrul evaluării, de către Consiliul Concurenței ca ajutor de stat incompatibil. 



    33. Dacă radiodifuzorii împuterniciți cu servicii publice desfășoară activități comerciale, 
precum vînzarea de spații publicitare pentru a obține venituri, comerț electronic, teleshopping, 
utilizarea numerelor cu tarif special în cazul jocurilor-concurs comerciale, sponsorizarea, 
atunci activitățile respective nu vor fi considerate, în cadrul evaluării, de către Consiliul 
Concurenței ca făcînd parte integrantă din obligația de serviciu public. 

Secțiunea 7 
Monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat 

    34. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței ia în calcul dacă radiodifuzorii împuterniciți 
cu servicii publice au primit acceptul să ofere anumite servicii specifice contra cost ca parte a 
obligației acestora de serviciu public, cu condiția ca serviciile în cauză să răspundă 
obiectivelor stabilite de actul de atribuire, fără să producă efecte disproporționate asupra 
concurenței.  
    35. 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.  
    36. 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. 
    37. Furnizorul  ajutorului de stat  păstrează  pe  perioada de încredinţare și pentru 10 ani de 
la data încheierii perioadei de valabilitate a actului de atribuire a serviciilor publice toate 
informaţiile necesare pentru a se stabili compatibilitatea compensaţiei acordate cu prevederile  


