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COMUNICARE A COMISIEI  

PRIVIND MODIFICAREA CADRULUI COMUNITAR TEMPORAR PENTRU 
MĂSURILE DE AJUTOR DE STAT DE SPRIJINIRE A ACCESULUI LA 

FINANȚARE ÎN CONTEXTUL ACTUALEI CRIZE FINANCIARE ȘI ECONOMICE 

 

1. INTRODUCERE  

Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la 
finanțare în contextul actualei crize financiare și economice se aplică începând cu 17 
decembrie 2008 până la 31 decembrie 20101. 

În dispozițiile sale finale, cadrul comunitar temporar prevede că, dacă se va dovedi a fi 
necesar, Comisia poate, de asemenea, să ofere clarificări suplimentare asupra unor aspecte 
specifice ale abordării sale.  

Aplicarea cadrului comunitar temporar a evidențiat necesitatea introducerii unor clarificări 
suplimentare privind aplicabilitatea articolului 87 alineatul (3) litera (b) din tratat, cadrul 
existent pentru stabilirea ratelor de referință și de scont și aplicarea ajutorului acordat sub 
formă de garanții. 

 

2. MODIFICĂRI  PRIVIND CADRUL COMUNITAR TEMPORAR  

Modificările următoare privind cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de 
sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice se aplică 
de la data 25 februarie 2009:  

(1) la punctul 4.1 se adaugă următorul paragraf:  

„În consecință, statele membre trebuie să demonstreze că măsurile de ajutor de stat 
notificate Comisiei în temeiul acestui cadru sunt necesare, adecvate și proporționale 
pentru remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru și că toate 
condițiile sunt respectate în totalitate”.  

(2) punctul 4.3.2 se modifică după cum urmează: 

(a)  literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:  

           „(a) pentru IMM-uri, statele membre acordă o reducere de până la 25% a 
primei anuale care trebuie plătită pentru noile garanții acordate în conformitate 
cu dispozițiile privind prima de siguranță (safe-harbour), cuprinse în anexa A*.  

                                                 
1            JO C 16, 22.1.2009, p. 1. 
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(b) pentru întreprinderile mari, statele membre acordă, de asemenea, în 
cazul garanțiilor noi, o reducere de până la 15% a primei anuale calculată pe 
baza acelorași dispoziții privind prima de siguranță (safe-harbour) cuprinse în 
anexă”. 

        *  Primele din anexă îmbunătățesc dispozițiile privind prima de siguranță (safe-harbour) 
din comunicarea Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE 
ajutoarelor de stat sub formă de garanții (JO C 155, 20.6.2008), ținând cont de 
nivelurile diferite de constituire a garanțiilor. De asemenea, acestea pot fi folosite ca 
punct de referință pentru calculul elementelor de ajutoare compatibile pentru măsurile 
de garanție, prevăzute la punctul 4.2 din acest cadru.  

 Calculul primelor de siguranță (safe-harbour) se bazează pe marjele prevăzute în 
comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și 
de scont (JO C 14, 19.1.2008, p.6), ținând cont de o reducere suplimentară de 20 de 
puncte de bază (a se vedea nota de subsol 11 din comunicarea de mai sus). Cu toate 
acestea, pentru fiecare categorie de rating, prima de siguranță (safe-harbour) prevăzută 
în comunicarea Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE 
ajutoarelor de stat sub formă de garanții (JO C 155, 20.6.2008) a rămas limita maximă, 
pentru fiecare categorie de rating. În ceea ce privește definirea nivelurilor diferite de 
constituire a garanțiilor, a se vedea nota de subsol 2 pagina 3 din comunicarea 
Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 
14, 19.1.2008, p. 6). 

(b) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:  

„(f) Garanția nu poate depăși 90% din împrumut, pe perioada acestuia; 

(c) litera (h) se înlocuiește cu următorul text:  

 „(h)   Reducerea primei de garanție nu poate fi aplicată decât pe o perioadă de 
cel mult 2 ani de la acordarea garanției. Dacă durata împrumutului depășește 2 
ani, statele membre pot aplica pentru o perioadă suplimentară de 8 ani primele 
de siguranță (safe-harbour) cuprinse în anexă, fără reducere”. 

(3) punctul 4.4.1 se înlocuiește cu următorul text:  

„4.4.1 Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de 
referință și de scont* stabilește o metodă de calcul al ratei de referință pe baza ratei de 
referință interbancare (IBOR) corespunzătoare scadenței de 1 an, la care se adaugă 
marjele cuprinse între 60 și 1 000 de puncte de bază, în funcție de solvabilitatea 
societății și de nivelul garanțiilor oferite. Metoda de calcul al ratelor de referință și de 
scont poate fi modificată de Comisie pentru a reflecta condițiile de piață predominante. 
Dacă statele membre aplică metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont 
stabilită în Comunicarea Comisiei, în vigoare la data acordării împrumutului și 
respectă condițiile prevăzute de comunicarea în cauză, rata dobânzii nu conține, în 
principiu, niciun element care constituie ajutor de stat.” 

*   JO C 14, 19.1.2008, p. 6.” 

(4) punctul 4.5.1 se înlocuiește cu următorul text:  
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„ 4.5.1     Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de 
referință și de scont stabilește o metodă de calcul al ratei de referință pe baza ratei de 
referință interbancare (IBOR) corespunzătoare scadenței de 1 an, la care se adaugă 
marjele cuprinse între 60 și 1 000 de puncte de bază, în funcție de solvabilitatea 
societății și de nivelul garanțiilor oferite. Metoda de calcul a ratelor de referință și de 
scont poate fi modificată de Comisie pentru a reflecta condițiile de piață predominante. 
Dacă statele membre aplică metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont 
stabilită în Comunicarea Comisiei, în vigoare la data acordării împrumutului și 
respectă condițiile prevăzute de comunicarea în cauză, rata dobânzii nu conține, în 
principiu niciun element care constituie ajutor de stat.” 

*   JO C 14, 19.1.2008, p. 6.” 

 

(5) se adaugă următoarea anexă:  

„ANEXĂ 

Cadrul temporar pentru primele de siguranță (safe-harbour) în puncte de bază* 

Nivelul de constituire a garanției Categoria de rating 
(Standard & Poor's) 

Ridicat  Normal Redus 

AAA 40 40 40 

AA+ 

AA 

AA- 

40 40 40 

A+ 

A 

A- 

40 55 55 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

55 80 80 

BB+ 

BB 
80 200 200 

BB- 

B+ 
200 380 380 

B 

B- 
200 380 630 

CCC și mai jos 380 630 980 

 



RO 4   RO 

* Pentru întreprinderile care nu a o istorie a creditelor sau un rating bazat pe bilanț (precum 
anumite întreprinderi constituite cu o finalitate specifică sau întreprinderile aflate în faza de 
demarare), statele membre pot acorda o reducere de până la 15% (25% pentru IMM-uri) 
pentru prima specifică de siguranță (safe-harbour) stabilită la 3,8 % în comunicare Comisiei 
privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de garanții 
(JO C 155, 20.6.2008). Cu toate acestea, prima nu poate fi niciodată mai mică decât cea care 
ar fi aplicabilă întreprinderii (întreprinderilor) mamă”. 


	1. INTRODUCERE
	2. MODIFICĂRI PRIVIND CADRUL COMUNITAR TEMPORAR

