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Regulamentul general de exceptare pe categorii  
Rezumat pentru cetățeni 

 
Comisia Europeană adoptă un nou act legislativ în vederea unui control al 
ajutoarelor de stat mai simplu și mai rapid 
 
Statele membre vor putea acorda categorii întregi de ajutoare de stat fără a le notifica în 
prealabil Comisiei Europene.  
 
 
1. DIN CE MOTIV ANALIZEAZĂ COMISIA EUROPEANĂ AJUTOARELE DE STAT? 
 
Ajutoarele de stat pot reprezenta un adevărat beneficiu pentru societate, de exemplu prin 
îmbunătățirea mediului, prin încurajarea cercetării și dezvoltării sau prin faptul că permit 
participarea angajaților la mai multe programe de formare.  Sprijinul acordat de stat poate avea 
însă și efecte negative: poate ajuta societățile ineficiente să rămână pe piață, ceea ce va duce în 
cele din urmă la prețuri mai mari pentru consumatori. De asemenea, societățile pot pune 
guvernele într-o situație dificilă unul față de celălalt, amenințându-le că își mută investițiile în 
țara care le oferă subvenții mai substanțiale. 
 
Ajutoarele de stat trebuie notificate Comisiei pentru a se asigura faptul că acestea contribuie la 
obiective stabilite de comun acord. Comisia primește sute de astfel de notificări anual, multe 
dintre acestea vizând în mod clar atingerea unor obiective demne de toată lauda.  
 
2. ÎN CE MOD CONTRIBUIE NOUL ACT LEGISLATIV LA SOLUțIONAREA ACESTEI PROBLEME? 
 
Comisia dorește să se asigure că ajutoarele care sunt în mod evident compatibile sunt aprobate cât 
mai repede. Acest nou act legislativ (un regulament, mai precis) va aproba automat categorii 
întregi de ajutoare, fără a fi necesară notificarea acestora. Practic, acest lucru implică faptul că 
statele membre pot acorda ajutoare mai repede. Astfel, se reduce birocrația pentru statul membru 
în cauză, pentru beneficiari și pentru Comisie.  
 
Acest act legislativ simplifică normele existente în domeniul aprobărilor automate1, 
consolidându-le într-un singur act legislativ. De asemenea, exceptează noi tipuri de ajutoare. 
Comisia a primit aprobare din partea Consiliului de Miniștri al UE2 să adopte astfel de 
regulamente.  
 
Astfel, se prevăd norme simple și transparente pentru beneficiari și statele membre. 
 
3. CINE BENEFICIAZĂ DE ACEST NOU REGULAMENT? 
 

                                                 
1 La următoarea adresă de internet găsiți o listă completă a regulamentelor existente: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Regulamentul nr. 994/1998 al Consiliului.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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Iată câteva dintre diversele măsuri incluse în regulament menite să asigure creștere economică și 
locuri de muncă pentru societățile și consumatorii europeni: 
 

• Ajutor pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): Micile întreprinderi sunt una 
dintre forțele motrice principale ale economiei, însă se confruntă adesea cu probleme 
specifice. Regulamentul permite acordarea de diferite tipuri de ajutoare IMM-urilor: 
ajutor pentru investiții în echipamente sau pentru angajarea de lucrători suplimentari, 
ajutor sub formă de capital de risc, ajutor pentru inovare, ajutor care contribuie la 
costurile drepturilor de proprietate intelectuală.  

 
• Ajutor cu caracter social: În afara ajutoarelor care permit subvenționarea angajaților 

care lucrează la noi investiții în IMM-uri sau în regiunile asistate, actul legislativ aprobă 
ajutoarele care contribuie la găsirea de către lucrătorii cu handicap sau defavorizați în alt 
mod de locuri de muncă pentru publicul general. Regulamentul favorizează, de asemenea, 
ajutorul pentru formarea lucrătorilor, care este atât spre beneficiul angajatorilor, cât și al 
angajaților.  

 
• Ajutor regional: Regulamentul aprobă ajutorul pentru investiții regionale în special 

atunci când permite crearea de noi unități în regiunile cele mai defavorizate. În regiunile 
asistate, ajutorul pentru întreprinderile recent create este de asemenea permis, pentru a 
stimula și mai mult inițiativele antreprenoriale.  

 
• Ajutor pentru mediu: Regulamentul facilitează acordarea de către autorități a unui 

număr important de măsuri de ajutor care favorizează protecția mediului sau abordarea 
problemei schimbărilor climatice: ajutorul de promovare a investițiilor în economiile de 
energie sau a investițiilor în sursele de energie regenerabile și ajutorul sub forma unor 
reduceri ale taxelor de mediu, printre altele.  

 
• Ajutor pentru femeile de afaceri: Ratele medii ale întreprinderilor recent înființate de 

către femei sunt mai mici în comparație cu cele constituite de către bărbați. Acest lucru 
reprezintă un obstacol în calea dezvoltării economice a Comunității. Prin urmare, 
regulamentul include, pentru prima oară, măsuri în favoarea îngrijirii copiilor și privind 
costurile îngrijirii parentale și permite acordarea de sprijin micilor întreprinderi deținute și 
conduse de femei.  

 
• Ajutor pentru cercetare, dezvoltare și inovare (R&D&I): Regulamentul include 

autorizări pentru o serie de măsuri, printre care ajutorul pentru proiectele în domeniul 
cercetării și dezvoltării și măsurile de ajutor care sprijină întreprinderile nou create 
inovatoare.  

  
4. CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE NOUL ACT LEGISLATIV? 
 
Acest act legislativ a fost adoptat la 7 iulie și va avea efect direct. Ar trebui să fie publicat în 
Jurnalul Oficial al UE în cursul lunii iulie 2008 și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.  
 


