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DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI 
 

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI 
 

care însoțește documentul 

REGULAMENTUL (UE) NR. …/… AL COMISIEI 

privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis 

1. DEFINIREA PROBLEMEI 

1.1. Contextul politicii în domeniu 
La 8 mai 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind modernizarea ajutoarelor de stat, care 
stabilește obiectivele unei reforme ambițioase a controlului ajutoarelor de stat și își propune să 
contribuie la agenda extinsă de creștere a UE. Politica în materie de ajutoare de stat ar trebui să 
faciliteze acordarea de ajutoare bine concepute, care să corecteze disfuncționalitățile pieței și să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor de interes comun european. Comisia vizează: 

• concentrarea eforturilor sale de asigurare a respectării normelor asupra cazurilor cu 
cel mai mare impact asupra pieței interne; 

• optimizarea normelor; și  

• adoptarea mai rapidă a deciziilor.  
Revizuirea Regulamentului de minimis este direct legată de obiectivul de stabilire a priorităților și, prin 
urmare, reprezintă un element important al inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de stat. 

În temeiul Regulamentului de minimis, se consideră că măsurile de ajutor inferioare unui anumit prag 
nu au impact asupra concurenței și/sau nu afectează comerțul pe piața internă și, prin urmare, nu 
trebuie notificate în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE. De la intrarea sa în vigoare 
la 1 ianuarie 2007 și având în vedere experiența în materie de aplicare a regulamentului anterior, 
evoluțiile în materie de inflație și produs intern brut din perioada 2000-2006, precum și evoluțiile 
probabile din viitor, prin actualul regulament s-a majorat plafonul ajutorului de minimis de la 
100 000 EUR la 200 000 EUR pe întreprindere, pentru orice perioadă de trei exerciții fiscale. Având în 
vedere dimensiunea medie redusă a întreprinderilor de transport rutier (care erau anterior excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului), pentru acest sector s-a stabilit un plafon de 100 000 EUR. 

De asemenea, regulamentul: 

• exclude din domeniul său de aplicare anumite sectoare și activități1, precum și 
firmele care se confruntă cu dificultăți; 

• stabilește norme privind instrumentele de ajutor care sunt permise2; 

                                                            
1 A se vedea articolul 1 din regulament. Excluderile au drept obiect ajutoarele pentru sectoarele 

pescuitului și acvaculturii, pentru producția agricolă primară (în cazul căreia se aplică regulamente de 
minimis cu plafoane mai scăzute), ajutoarele pentru export și ajutoarele pentru achiziționarea de 
vehicule de transport rutier. 
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• conține norme de tip „zonă de securitate” (safe harbour) care permit calcularea cu 
mai mare ușurință a echivalentului subvenție brută pentru garanții;  

• elimină „cumularea” cu ajutoarele de stat dacă suma agregată referitoare la aceleași 
costuri eligibile depășește intensitatea ajutoarelor stabilită de regulamentul de 
exceptare pe categorii sau de decizia relevantă a Comisiei; și 

• permite statelor membre să aleagă între monitorizarea respectării plafonului cu 
ajutorul: 

(a) unui sistem de declarații depuse de întreprinderi cu privire la ajutorul de 
minimis primit în anul în curs și în cei doi ani precedenți; sau  

(b) a unui registru central care conține informații complete privind toate 
ajutoarele de minimis acordate de orice autoritate dintr-un stat membru. 

1.2. Aspecte esențiale 
Regulamentul de minimis încearcă să atingă un echilibru între simplificare și nedenaturarea 
concurenței pe piața internă. Experiența în materie de asigurare a respectării normelor și consultările 
publice au condus la identificarea următoarelor aspecte: 

• în ceea ce privește simplificarea: multe state membre și părți interesate au solicitat 
majorarea plafonului, definiții mai clare și mai simple și dispoziții de tip „zonă de 
securitate” în plus față de normele actuale referitoare la garanții; și 

• în ceea ce privește nedenaturarea concurenței: majoritatea statelor membre nu au 
fost în măsură să furnizeze Comisiei date agregate privind utilizarea regulamentului, 
ceea ce face mai dificilă evaluarea efectelor asupra comerțului și a concurenței și 
stabilirea unui plafon adecvat. De asemenea, este nevoie să se analizeze dacă 
sistemul actual de monitorizare este suficient pentru a asigura respectarea plafonului. 

Răspunsul la întrebarea-cheie „care este plafonul potrivit?” trebuie să stabilească care măsuri de ajutor 
se poate considera că nu au niciun efect asupra comerțului și a concurenței, nefăcând, prin urmare, 
obiectul normelor privind ajutoarele de stat. 
Regulamentul este menit să permită acordarea unui ajutor de valoare mică, cu îndeplinirea unor 
condiții minime prin care să se asigure că utilizarea acestuia este simplă și prezintă securitate juridică. 
Prin urmare, acesta ar trebui să conțină definiții și condiții care să fie ușor de aplicat. 
Multe state membre și părți interesate au subliniat alte probleme aferente aplicării regulamentului, 
dintre care cele mai frecvente pot fi grupate și rezumate după cum urmează: 

(1) Incertitudinea în privința interpretării noțiunii de „întreprindere” (care este deosebit 
de importantă, întrucât plafonul se aplică „pe întreprindere”). Definiția actuală 
urmează definiția generală din dreptul concurenței, care recurge la criterii economice, 
mai degrabă decât juridice, considerând că entități diferite reprezintă aceeași 
întreprindere dacă există un control comun; 

(2) Incertitudinea în privința interpretării noțiunii de „întreprindere în dificultate”, 
exclusă din domeniul de aplicare al regulamentului, și în privința întrebării dacă 
această excludere este în continuare justificată; 

(3) Incertitudinea în privința a ce reprezintă „sectorul transportului rutier” și îndoieli 
referitoare la justificarea unui plafon mai scăzut; 

                                                                                                                                                                                          
2 „Ajutoare transparente” înseamnă ajutoarele în privința cărora se poate calcula cu exactitate 

echivalentul subvenție brută al ajutorului ex ante, fără a fi necesară o evaluare a riscurilor; 
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(4) Incertitudinea în privința modului de aplicare a normelor referitoare la cumularea 
ajutoarelor; 

(5) Solicitarea unor orientări suplimentare privind distincția dintre ajutoarele 
transparente3 și cele netransparente. (de exemplu lipsa unei zone de securitate pentru 
anumite forme de ajutor); și 

(6) Întrebări referitoare la modalitatea optimă de asigurare a monitorizării și a 
transparenței4.  

1.3. Scenariul de referință 
Scenariul de referință implică prelungirea regulamentului actual până în 2020, cu alte cuvinte păstrarea 
plafoanelor de minimis (de 200 000 EUR în general și de 100 000 EUR pentru sectorul transportului 
rutier) și a tuturor celorlalte dispoziții în forma actuală.  

Problemele legate de incertitudinea juridică menționate în secțiunea 1.2 de mai sus nu ar fi însă 
rezolvate. Incertitudinea actuală referitoare în special la interpretarea termenilor de „întreprindere” și 
„întreprindere în dificultate” poate face ca o autoritate publică să adopte în mod eronat următoarele 
decizii: 

• acordarea unor ajutoare de minimis mai ridicate decât se prevede în regulament; 

• neacordarea de ajutoare unor întreprinderi eligibile; sau 

• acordarea de ajutoare unor întreprinderi neeligibile. 

1.4. Se justifică o acțiune din partea UE? (principiul subsidiarității) 
Finanțarea din partea statului care îndeplinește criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE 
reprezintă ajutoare de stat, iar Comisia trebuie să fie informată în privința acestora, în conformitate cu 
articolul 108 alineatul (3). În temeiul articolului 109, Consiliul a autorizat însă Comisia5 să stabilească 
un plafon până la care se consideră că măsurile de ajutor de stat nu îndeplinesc toate criteriile și, prin 
urmare, sunt exceptate de la procedura de notificare. Deoarece normele privind ajutoarele de minimis 
intră, prin urmare, în competența Comisiei, iar UE deține competențe exclusive în acest domeniu6, 
prezenta inițiativă nu face obiectul unui test de subsidiaritate7. 

2. OBIECTIVE 
Obiectivul global al analizei este direct legat de obiectivele inițiativei privind modernizarea ajutoarelor 
de stat de stimulare a creșterii pe o piață internă consolidată, dinamică și competitivă, de concentrare a 
punerii în aplicare pe cazurile cu cel mai mare impact asupra pieței interne, de optimizare și clarificare 
a normelor și de adoptare mai rapidă a deciziilor. 

                                                            
3 Regulamentul de minimis se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu 

exactitate a echivalentului subvenție brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a 
riscurilor („ajutoare transparente”). 

4 Majoritatea statelor membre utilizează un sistem de declarații. Numai nouă state membre (CZ, EE, EL, 
HR, LT, PL, PT, SK și SL) au actualmente un registru central. Ciprul și-a înlocuit registrul cu un sistem 
bazat pe declarații în 2009. Principala problemă care a condus la această decizie era conceperea unui 
registru al întreprinderilor care să poată fi actualizat cu ușurință dacă se modifica structura 
beneficiarilor. Bulgaria și Ungaria utilizează ambele sisteme în paralel. 

5 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 
(UE) nr. 733/2013 al Consiliului (JO L 142, 14.5.1998, p. 1). 

6 A se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (b) din TFUE. 
7 A se vedea articolul 5 alineatul (3) din TUE. 
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Acestea pot fi atinse prin concentrarea pe următoarele obiective specifice: 

(a) Simplificare: se pune întrebarea dacă plafonul și condițiile pentru aplicarea 
acestuia sunt cât mai simple cu putință, fără a fi afectate comerțul și concurența 
pe piața internă, sau, dimpotrivă, acestea ar putea fi simplificate și clarificate 
mai mult? 

(b) Securitate juridică: normele clare sunt esențiale pentru securitatea juridică în 
ceea ce privește criteriile prin care se consideră că o măsură dată nu constituie 
ajutor de stat;  

(c) Prevenirea denaturării pieței interne: nu este relevant doar efectul măsurilor 
individuale, ci și efectele combinate ale unor măsuri mici din cadrul unui 
sector; și 

(d) Asigurarea respectării dispozițiilor în materie: regulamentul ar trebui să 
conțină un mecanism de monitorizare eficace și eficient, precum și norme 
clare și simple de asigurare a respectării dispozițiilor în materie, în special în 
ceea ce privește plafonul. 

3. OPțIUNI DE POLITICĂ 
Diversele opțiuni de politică8 se referă la următoarele aspecte: 

(i) plafonul; 

(ii) alte dispoziții în materie de aplicare; și  

(iii) monitorizarea.  

3.1. Plafon 
Pe lângă opțiunea nemodificării în niciun fel a politicilor, au fost analizate în detaliu patru opțiuni: 

• ajustarea plafonului pentru a ține cont de inflația din perioada următoare; 

• majorarea substanțială a plafonului actual; 

• introducerea unor diferențieri suplimentare ale plafonului actual; și 

• introducerea unei limitări sau a altor mecanisme de gestionare a impactului 
cumulat al ajutoarelor de minimis. 

Pentru sectorul transportului rutier, în cazul căruia se aplică actualmente un plafon mai redus 
(100 000 EUR): 

• o abordare diferențiată, în cadrul căreia se aplică plafonul general în cazul 
transporturilor de pasageri și jumătate din cuantum în cazul transporturilor de 
marfă; și 

• aplicarea plafonului general la întregul sector. 

3.2. Clarificare și simplificare suplimentară 
Alte condiții de aplicare a regulamentului pot da naștere la dificultăți practice. Analiza încearcă să 
găsească soluții în aceste cazuri și să simplifice cât mai mult posibil normele. Este vorba despre: 

                                                            
8 Opțiunea încetării efectelor juridice ale regulamentului de minimis odată cu expirarea acestuia a fost 

scoasă din discuție imediat, deoarece contrazice obiectivul simplificării și pe cel al securității juridice. 
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• definiția termenului de „întreprindere”; 

• definiția termenului de „întreprindere în dificultate”; 

• normele privind cumularea; și 

• transparența ajutoarelor. 

3.3. Ameliorarea respectării dispozițiilor în materie prin intermediul monitorizării 
Cerințele în materie de monitorizare ar trebui să fie, de asemenea, clarificate, asigurând în același timp 
respectarea dispozițiilor regulamentului, în special a plafonului. Opțiunile discutate în acest context 
sunt următoarele: 

• politicile în vigoare rămân neschimbate; 

• păstrarea dispozițiilor actuale (posibilitatea de a alege între un registru central 
și un sistem pe bază de declarații), dar cu o monitorizare și o asigurare a 
respectării normelor mai stricte; și 

• introducerea unui registru de minimis obligatoriu. 

4. SARCINA ADMINISTRATIVĂ 
Regulamentul de minimis este menit să permită acordarea unor ajutoare cu valoare mică, cu 
respectarea unor condiții minime și implicând, prin urmare, o sarcină administrativă minimă în 
comparație cu alte instrumente prin care se acordă ajutoare de stat.  

În temeiul regulamentului actualmente în vigoare, partea cea mai semnificativă a sarcinii 
administrative suportate de autoritatea care acordă ajutorul este legată de nevoia de a se asigura că o 
întreprindere nu primește ajutoare care depășesc pragul de minimis. Acest lucru se poate realiza printr-
una din modalitățile următoare: 

(a) obținerea unor declarații ex ante din partea întreprinderilor referitor la 
alte ajutoare de minimis primite; sau 

(b) înființarea, întreținerea, popularea cu date și verificarea unui registru 
central. 

În principiu, regulamentul nu impune o sarcină administrativă directă asupra întreprinderilor, 
incluzând în această categorie IMM-urile și microîntreprinderile. Cu toate acestea, se pare că 
întreprinderile se confruntă în practică cu anumite probleme de acest tip, ocazionate în special de 
sistemul bazat pe declarații. Posibilitatea de a transmite declarații corecte depinde de respectarea de 
către autoritățile care acordă ajutorul a obligației lor de a informa beneficiarii în privința următoarelor 
elemente: 

• faptul că suma primită reprezintă un ajutor de minimis; 

• valoarea exactă a echivalentului subvenție și  

• data acordării. 
Ajutoarele către microîntreprinderi ar trebui să nu fie exceptate de la dispozițiile referitoare la plafon, 
deoarece: 

• articolul 107 alineatul (1) din TFUE se aplică tuturor întreprinderilor; și 
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• concurența și comerțul pot fi denaturate de efectele cumulate ale ajutoarelor de 
minimis în sectoarele în care activează multe întreprinderi de mici dimensiuni. 

5. IMPACTUL SOCIAL șI ASUPRA MEDIULUI 
Impactul asupra mediului este minim, mai întâi deoarece ajutorul de minimis trebuie să rămână la 
niveluri scăzute (200 000 EUR pe o perioadă de trei ani) și în al doilea rând pentru că acesta este în 
general utilizat într-o gamă largă de sectoare, fără nicio regulă de distribuție, și pentru o gamă largă de 
obiective, sau nu este utilizat pentru niciun obiectiv. În multe cazuri decizia de acordare a ajutoarelor 
nu prevede costuri eligibile sau obiective specifice. Prin urmare, nu se poate măsura niciun impact 
asupra mediului, și nu se preconizează ca modificările regulamentului de minimis să producă vreun 
astfel de impact. 

Impactul social este de asemenea minim sau nu poate fi măsurat, din aceleași motive. Întrucât 
ajutoarele de minimis pot fi acordate pentru o gamă largă de obiective, care pot să aibă sau nu un 
caracter „social”, acestea nu sunt instrumentul adecvat pentru promovarea ocupării forței de muncă și 
a protecției sociale (articolul 9 din TFUE). Întreprinderile din „economia socială” intră adesea sub 
incidența normelor aplicabile serviciilor de interes economic general, pentru care se aplică un plafon 
de minimis mai ridicat, aceste întreprinderi nefiind, prin urmare, foarte afectate de dispozițiile generale 
privind ajutoarele de minimis. 

Întrucât inițiativa nu are un impact asupra mediului sau social semnificativ, acești factori nu vor mai fi 
discutați în prezentul raport în cele ce urmează.  

6. COMPARAREA OPțIUNILOR 
Opțiunile de politică pot fi comparate prin evaluarea eficacității lor probabile din punctul de vedere al 
atingerii obiectivelor de (a) simplificare, (b) securitate juridică, (c) nedenaturare a concurenței și (d) 
asigurare a respectării dispozițiilor în materie. 

Impactul opțiunilor, comparativ cu scenariul de referință (nemodificarea politicilor) este rezumat în 
tabelele de mai jos cu ajutorul următorului sistem de evaluare: 

+ + / — — impact foarte pozitiv/negativ 

+ / — impact pozitiv/negativ 

+/- impact atât pozitiv, cât și negativ, neutru 

0 niciun impact 

NB: în cazul instrumentelor de ajutor de stat, sunt imposibile cuantificarea impactului și agregarea 
punctajelor, deoarece nici distanța dintre punctaje, nici ponderile obiectivelor nu sunt egale.  
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6.1. Plafon 
Tabel 1: Plafon general  

Opțiuni Simplificare Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilor 

Asigurarea 
respectării 

dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 0 0 0 0 

2. Ajustarea plafonului pentru a 
ține cont de inflația din perioada 
următoare  

+/- 0 0 0 

3. Majorarea substanțială a 
plafonului actual + -- -- 0 

4. Introducerea unor diferențieri 
suplimentare ale plafonului actual -- -- +/- 0 

5. Introducerea unei limitări sau a 
altui mecanism -- -- +/- 0 

Opțiunea preferată este de a nu se propune o modificare a politicilor în ceea ce privește plafonul 
general, deoarece Comisia nu consideră că există motive convingătoare de majorare a plafonului, ci 
doar riscuri aferente. Opțiunile 4 și 5 nu sunt preferate deoarece ar conduce la o creștere considerabilă 
a sarcinii administrative. 

Tabel 2: Plafon pentru sectorul transportului rutier 

Opțiuni Simplificare  
Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilor 

Asigurarea 
respectării 
dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 

0 0 0 
0 

2. Diferențierea între transportul rutier 
de pasageri și de mărfuri 

+ + + 
0 

3. Aplicarea plafonului general la toate 
tipurile de transport rutier 

+ -- -- 0 

Este preferată a doua opțiune, deoarece plafonul pentru transportul rutier de pasageri poate fi aliniat cu 
plafonul general, în vederea atingerii obiectivului de simplificare, întrucât nu mai există niciun motiv 
de a introduce derogări de la plafonul general în acest sector. Această opțiune permite, în plus, 
menținerea unui plafon mai scăzut pentru transportul rutier, în care dimensiunea medie a 
întreprinderilor este în continuare foarte mică. 
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6.2. Clarificare și simplificare suplimentară 
Tabel 3: Definiția termenului de „întreprindere” 

Opțiuni Simplificare Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilor  

Asigurarea 
respectării 

dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 0 0 0 0 

2. Înlocuirea termenului de 
„întreprindere” cu cel de 
„persoană juridică” 

++ -- -- - 

3. Clarificare și simplificare  ++ + ++ ++ 
Este preferată opțiunea 3. Simplificarea, securitatea juridică și o mai bună respectare a dispozițiilor în 
materie pot fi asigurate prin utilizarea unei definiții simplificate, bazată pe criteriile principale ale 
definiției actuale a întreprinderilor afiliate din comunicarea privind IMM-urile. A doua opțiune nu pare 
să fie validă, întrucât nu ar fi nici posibilă din punct de vedere juridic, nici justificată din punct de 
vedere economic.  

Tabel 4: Excluderea „întreprinderilor în dificultate” 

Opțiuni Simplificare Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilo

r  

Asigurarea 
respectării 

dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 0 0 0 0 

2. Clarificare și simplificare  + + + + 

3. Eliminarea excluderilor  ++ +/- -  + 
Opțiunea preferată este a doua. Pare necesară excluderea întreprinderilor în dificultate, întrucât 
ajutoarele acordate unor astfel de întreprinderi se conformează orientărilor în materie de salvare și 
restructurare. În plus, zonele de securitate sunt calculate pentru întreprinderile care nu sunt în 
dificultate. Clarificarea și simplificarea se pot realiza cel mai bine utilizând numai criteriile „stricte” 
ale definiției actuale, la fel ca în actualul Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare, 
deoarece acestea sunt mai ușor de aplicat.  
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Tabel 5: Norme privind cumularea ajutoarelor 

Opțiuni Simplificare Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilor  

Asigurarea 
respectării 

dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 0 0 0 0 

2. Clarificare și simplificare  + + +/- + 

3. Cumulare liberă  ++ + - - 
Opțiunea preferată este introducerea de clarificări suplimentare, păstrând în același timp principiile 
normei referitoare la cumulare, pentru a limita riscul ocolirii altor instrumente de ajutor de stat. 

Tabel 6: Dispoziții privind transparența ajutoarelor 

Opțiuni Simplificare Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilor  

Asigurarea 
respectării 

dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 0 0 0 0 

2. Adaptarea normelor pentru 
împrumuturi și garanții  +  + + + 

3. Extinderea gamei de 
instrumente de ajutor  - - - - 

Opțiunea preferată este a doua. Aceasta va implica în principal introducerea unei zone de securitate 
pentru împrumuturi, păstrând și clarificând în același timp zona de securitate pentru garanții. 

6.3. Ameliorarea respectării dispozițiilor în materie prin intermediul monitorizării 
Tabel 7: Monitorizare 

Opțiuni Simplificare Securitate 
juridică  

Prevenirea 
denaturărilor 

Asigurarea 
respectării 

dispozițiilor 
în materie 

1. Politicile în vigoare rămân 
neschimbate 0 0 0 0 

2. Menținerea sistemului actual, dar 
cu o monitorizare și o asigurare a 
respectării normelor mai stricte  

- 0 + + 

3. Registru de minimis obligatoriu  -- ++ ++ ++ 
Este preferată prima opțiune, întrucât cea de-a doua nu ar conduce la simplificări, ci ar spori sarcina 
administrativă pentru statele membre care nu au un registru central. Un registru obligatoriu (opțiunea a 
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treia) ar putea asigura o mai bună respectare a dispozițiilor în materie, având astfel un efect pozitiv în 
ceea ce privește securitatea juridică și prevenind denaturarea concurenței, dar ar implica o sarcină 
administrativă considerabilă, în special în etapa de înființare a registrului. Prin urmare, se consideră 
mai prudent și mai adecvat să se studieze mai întâi în mai mare detaliu fezabilitatea acestei soluții.  

7. MONITORIZARE șI EVALUARE 
Actualmente, statele membre au doar obligația de a înregistra și a aduna toate informațiile referitoare 
la ajutoarele de minimis și nu trebuie să transmită rapoarte Comisiei. Aceste înregistrări, care trebuie 
păstrate timp de zece ani, permit statelor membre să trimită Comisiei informații la cerere. 

Monitorizarea și evaluarea au fost acoperite în prezenta evaluare a impactului și au fost analizate 
opțiuni de ameliorare a dispozițiilor relevante din noul regulament. Cu toate acestea, se preferă ca 
sistemul de monitorizare să nu fie modificat în acest moment, în principal din motive de 
proporționalitate, având în vedere sarcina administrativă considerabilă pe care ar antrena-o acest lucru 
pentru ajutoare în cuantum foarte mic.  

Se sugerează, mai degrabă, consolidarea monitorizării în cadrul sistemului actual prin controale mai 
detaliate în cazurile în care se face referire la Regulamentul de minimis sau dacă există îndoieli. Pe 
durata de aplicare a regulamentului (2014-2020) se va efectua un studiu destinat să pregătească terenul 
pentru următoarea revizuire a politicii. Acest studiu ar putea include date și analize privind 
fezabilitatea introducerii unui registru obligatoriu la nivelul statelor membre sau la nivelul UE, precum 
și măsurile detaliate în acest sens. Studiul ar putea investiga, de asemenea, posibilitatea colectării mai 
multor date, în special în cazul statelor membre care nu dispun de un registru central.  

Se are în vedere, de asemenea, lansarea unei evaluări cu aproximativ doi ani înainte de sfârșitul 
perioadei, care ar începe cu o consultare publică bazată pe un chestionar detaliat privind aplicarea 
diverselor norme. 

8. CONCLUZII 
În concluzie, pe baza evaluării impactului, Comisia ar prefera următoarele opțiuni: 

• păstrarea plafoanelor actuale privind ajutoarele de minimis, cu excepția 
transporturilor rutiere de persoane, în cazul cărora s-ar aplica plafonul general; 

• introducerea de simplificări și clarificări suplimentare în ceea ce privește 
conceptele de „întreprindere” și „întreprindere în dificultate”; 

• clarificarea normelor privind cumularea ajutoarelor; 

• adaptarea normelor referitoare la instrumentele de ajutor transparente 
(împrumuturi și garanții), printre altele pentru a se introduce o zonă de 
securitate suplimentară pentru împrumuturi; și 

• în ceea ce privește monitorizarea, păstrarea posibilității actuale de a alege 
între un registru central și un sistem bazat pe declarații. 

.  
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