
 
 

POLITICA UE PRIVIND AJUTOARELE DE STAT: Regulament 
general de exceptare pe categorii de ajutoare 
Aplicabil de la 29 august 2008 până la 31 decembrie 2013 
 
 

 

Obiective 
 

Simplificarea și mai buna direcționare a ajutoarelor de stat 
pentru creștere economică și locuri de muncă. Aprobarea 
automată a 26 de tipuri de măsuri de ajutor, astfel încât 
statele membre să accelereze acordarea ajutoarelor de 
stat.  
 
 

 Acest nou regulament – Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare sau 
RGECA - reduce demersurile administrative pe care le implică acordarea de ajutoare de stat 
prin creșterea la 26 a numărului de categorii de ajutoare de stat a căror notificare către 
Comisie nu este obligatorie, precum și prin consolidarea sub forma unui text unic și armonizarea 
normelor prevăzute anterior de cinci regulamente diferite. 
 
 Cele 26 de categorii de ajutoare de stat vor avantaja efectiv crearea de locuri de muncă și 

competitivitatea Europei. Astfel, regulamentul nu numai că reduce povara administrativă 
pentru autoritățile publice și Comisie, dar și încurajează statele membre să utilizeze resurse 
limitate în cel mai eficient mod. 
 

 RGECA este deosebit de important pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), deoarece 
acestea pot beneficia de toate cele 26 de măsuri pe care le reglementează regulamentul, iar 
unele măsuri chiar au fost  concepute special pentru IMM-uri. 

 
 
………… 
 

„Aceste noi norme instituie un cadru clar care să permită statelor membre acordarea unor ajutoare de stat 
concentrate asupra creării locurilor de muncă, impulsionării competitivității și  îmbunătățirii mediului, fără a fi deloc 

necesară implicarea Comisiei. Prin urmare, în conformitate cu Planul de acțiune privind ajutoarele de stat și cu Legea 
privind întreprinderile mici, Comisia își respectă angajamentele de a accelera și facilita procedura prin care statele 

membre pot acorda ajutoare de stat adecvate.”  
 

Neelie Kroes – Comisar European pentru Concurență 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Principiile generale ale  RGECA 
 
 Pentru a se încadra în una din cele 26 de categorii reglementate de RGECA, ajutoarele trebuie să 

îndeplinească anumite condiții, astfel încât să existe garanția că vor conduce la activități noi care altfel nu 
s-ar fi realizat și vor promova, totodată, dezvoltarea economică fără să denatureze în mod excesiv 
concurența. 
 
 Când aceste condiții sunt îndeplinite, ajutoarele pot fi acordate imediat de statul membru, fără 

notificarea prealabilă a Comisiei. Statele membre trebuie doar să informeze Comisia – utilizând o simplă 
fișă informativă – și numai după acordarea ajutorului. 
 
 Regulamentul se aplică formelor „transparente” de ajutor, și anume subvenții și subvenții ale ratei 

dobânzii, împrumuturi în cazul cărora echivalentul-subvenție brut ia în considerare rata de referință, scheme 
de garanții, măsuri fiscale (cu plafon) și anumite tipuri de avansuri rambursabile.  



 
 RGECA se aplică aproape tuturor sectoarelor economice, cu excepția pescuitului și acvaculturii, 

agriculturii și a unor părți din sectorul cărbunelui. Ajutoarele regionale din sectorul oțelului, al construcțiilor 
de nave și al fibrelor sintetice și schemele de ajutoare regionale direcționate către sectoare economice 
specifice sunt, de asemenea, excluse. Regulamentul nu se aplică activităților legate de exporturi sau 
utilizării preferențiale a produselor naționale în raport cu cele importate. RGECA nu se aplică ajutoarelor ad 
hoc acordate întreprinderilor mari (această excludere nu se referă la ajutoarele regionale pentru investiții și 
ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă). 
 
 Cumularea diferitelor măsuri prevăzute de RGECA este posibilă, atât timp cât acestea se referă la diferite 

costuri eligibile identificabile. Cumularea nu este permisă în cazul costurilor care se suprapun parțial sau 
integral, dacă o astfel de cumulare ar duce la depășirea intensității maxime admise aplicabile în temeiul 
RGECA. 
 
 Măsurile de ajutor care nu au fost incluse în RGECA pot fi autorizate în continuare. Acestea rămân însă, în 

continuare, sub incidența obligației tradiționale de notificare: Comisia va analiza astfel de notificări pe 
baza orientărilor și cadrelor existente. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Categorii de ajutoare autorizate în temeiul RGECA 
 
Următoarele categorii de ajutoare pot fi acordate prin RGECA, până la valorile maxime ale ajutoarelor, 
astfel cum sunt definite în acest regulament. 
 

2.1      Ajutoare limitate la IMM-uri 
 
Ajutoare pentru întreprinderile mici și mijlocii 
În afara categoriilor de ajutoare care pot fi acordate tuturor întreprinderilor, diferite tipuri de ajutoare sunt 
concepute special pentru a ajuta IMM-urile să depășească „eșecurile de piață” specifice cu care se 
confruntă. IMM-urile ar putea fi subvenționate în diferitele etape ale dezvoltării lor.  
 

 Ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă  
 Consultanță în favoarea IMM-urilor 
 Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri  

 
Ajutoare sub formă de capital de risc 
Capitalul de risc constituie un instrument important de finanțare a IMM-urilor. RGECA exceptează de la 
obligația de notificare ajutoarele pentru capital de risc sub forma constituirii de fonduri de investiții în 
societăți necotate în care statul este partener, investitor sau participant, chiar dacă în termeni mai puțini 
avantajoși decât alți investitori. Fondul de investiții poate investi până la 1,5 milioane de euro per 
întreprindere-țintă și pe parcursul oricărei perioade de douăsprezece luni. 
 
Ajutoare pentru promovarea activității antreprenoriale a femeilor 
RGECA permite statelor membre să susțină întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor, astfel 
încât acestea să poată depăși eșecurile de piață specifice cu care se confruntă, în special accesul la 
finanțare. Regulamentul permite susținerea diferitelor tipuri de costuri de exploatare, inclusiv costurile îngrijirii 
copilului și îngrijirii părinților. 
 

2.2      Ajutoare pentru toate întreprinderile 
 
Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI): 
În afara categoriilor mai tradiționale de ajutoare pentru cercetare și dezvoltare, RGECA include, de 
asemenea, o serie de măsuri de inovare pentru a stimula competitivitatea industriei europene prin 
furnizarea unui sprijin financiar mai mare în materie de CDI. 
 

 Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare  
 Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice  
 Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-

urilor  
 Ajutoare pentru întreprinderile nou-create inovatoare 



 Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării 
 Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare  
 Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului 

 
Ajutoare de mediu  
RGECA facilitează acordarea de către autoritățile naționale a unui număr important de măsuri de ajutor 
care favorizează protecția mediului și abordarea problemei schimbărilor climatice.  
 

 Ajutoare pentru investiții în scopul aplicării de standarde de protecție a mediului mai stricte 
decât cele comunitare  
 Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule de transport care respectă standarde în materie de 

mediu mai stricte decât cele comunitare  
 Ajutoare pentru IMM-uri în vederea adaptării din timp la viitoarele standarde comunitare în 

materie de mediu  
 Ajutoare pentru investiții în măsuri de economisire a energiei 
 Ajutoare pentru investiții în cogenerare cu randament ridicat 
 Ajutoare pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de 

energie 
 Ajutoare pentru studii în domeniul mediului 
 Ajutoare sub formă de reduceri ale taxelor de mediu 

 
Ajutoare regionale 
Ajutoarele naționale regionale promovează coeziunea economică, socială și teritorială a UE prin 
abordarea dificultăților cu care se confruntă regiunile defavorizate.  
 

 Ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă  
 Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create în regiunile asistate  

 
Ajutoare pentru formare 
Regulamentul autorizează ajutoare pentru formare generală, precum și pentru formare specifică. 
 

 
Ajutoare pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap 
RGECA reglementează ajutoarele care stimulează societățile să angajeze lucrători cu handicap sau 
defavorizați în alt mod.  
 

 Ajutoare pentru recrutarea lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale  
 Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții 

salariale  
 Ajutoare pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a 

lucrătorilor cu handicap  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Cum se pot obține ajutoarele de stat autorizate de RGECA? 
 
RGECA se aplică ajutoarelor acordate de statele membre, și nu de Comisie. Pentru a obține astfel de 
ajutoare, întreprinderile trebuie să contacteze autoritățile publice la nivel național sau regional/local. 
 
 

     
 
 
 
 

Textul integral al RGECA este disponibil la următoarea adresă: 

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii 
de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat 

(Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) 
Jurnalul Oficial L 241, 9.8.2008, pagina 3 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


Pentru informații suplimentare cu privire la acest regulament, puteți contacta Direcția Generală 
Concurență a Comisiei Europene, unitatea A3 - Politica și controlul ajutoarelor de stat 

 
 

Alte informații disponibile referitoare la normele privind ajutoarele de stat:  

Vademecum-ul normelor privind ajutoarele de stat 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Manualul normelor privind ajutoarele de stat pentru IMM-uri  
(urmează să fie publicat în curând) 

Ajutoare de stat: ce este permis  în temeiul normelor UE – o prezentare generală   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Ajutoare de stat: întrebări frecvente privind normele UE 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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