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POZITIA  ROMANIEI FATA DE 
PROIECTUL DE REGULAMENT GENERAL AL CE 

DE SCUTIRI PE CATEGORII DE AJUTOARE 
 

 
 
Romania saluta initiativa CE de a elabora un singur Regulament de exceptari pe categorii, 
considerand ca aceasta conduce la simplificarea procedurilor de acordare a ajutoarelor de 
stat si o mai buna monitorizare a acestora. 
 
De asemenea, Romania considera bine-venita propunerea CE de includere in categoria 
ajutoarelor exceptate de la notificare si a celor pentru mediu, a ajutoarelor sub forma 
capitalului de risc si a ajutoarelor pentru cercetare si dezvoltare pentru intreprinderi mari.  
 

In urma analizei prevederilor proiectului de Regulament, formulam urmatoarele 
observatii si propuneri: 

- intrucat sunt doua notiuni nou introduse de textul prezentului Regulament, pentru 
clarificare si o buna intelegere a acestora, consideram necesara definirea 
notiunilor de costuri identificabile si neidentificabile; 

- de asemenea, in ceea ce priveste definitia „lucratorului defavorizat”, propunem 
modificarea art. 2,  paragraful (16), literele (b) si (f), dupa cum urmeaza: 

„(b) orice persoana care nu a absolvit o forma de invatamant secundar, sau nu 
detine o calificare profesionala (ISCED 3) sau detine o calificare profesionala 
care nu mai este solicitata pe piata muncii”, respectiv 

„(f) orice persoana care este membra a unei minoritati etnice dintr-un stat 
membru, sau a obtinut statut de refugiat sau alta forma de protectie 
internationala ori nu a putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau 
eliberarea din detentie si care are nevoie sa-si dezvolte profilul lingvistic, de 
formare profesionala sau de experienta de munca pentru a-si imbunatati sansele de 
acces la un loc de munca stabil.”  

si introducerea literei (g) cu urmatorul cuprins: 

„(g) orice persoana care a fost supusa traficului de persoane”; 

- avand in vedere faptul ca, in general, ajutorul de stat pentru inovare nu 
distorsioneaza in mod semnificativ concurenta, precum si obiectivele stabilite in 
cadrul Strategiei de la Lisabona, transpuse de catre CE prin intermediul Planului 
de actiune in domeniul ajutorului de stat, consideram necesara introducerea in 
cadrul categoriilor exceptate de la obligatia de notificare a ajutorului de stat 
pentru inovare; 

- la art. 9 exista trimiterea la Anexa III - mentionam ca prezentul Regulament nu 
contine o asemenea Anexa; 



 2

- pentru a se asigura o aplicare unitara a acestui Regulament si pentru a se evita 
eventualele confuzii care pot aparea, consideram ca este necesara modificarea art. 
10 alin. (1) paragraful 2, dupa cum urmeaza: 

„Simpla achizitie a actiunilor unei intreprinderi, fara ca prin aceasta sa se obtina 
controlul asupra acesteia, nu se considera investitie.” Aceasta completare 
trebuie privita in perspectiva respectarii prevederilor art. 11 alin. (7) paragraful 3, 
unde se vorbeste de preluari si faptul ca investitia (activele) realizata prin 
intermediul preluarilor (achizitionare de actiuni) trebuie sa fie noua; 

- pentru claritatea textului, consideram ca este necesara modificarea textului art. 10 
alin. (2), lit. d), in sensul posibilitatii aplicarii prevederilor ultimei teze si activelor 
corporale, nu numai celor necorporale.  Motivatia acestei propuneri este data de 
faptul ca aceasta teza face referire la inlocuirea unor instalatii sau echipamente, ce 
constituie in fapt active corporale, nu active necorporale; 

- cu referire la art. 12, Romania constata ca prevederile Proiectului in ceea ce 
priveste ajutoarele pentru IMM-uri sunt mai putin favorabile decat cele  in vigoare 
in prezent, datorita eliminarii bonusului pentru IMM-urile situate in regiuni 
asistate. Avand in vedere atat faptul ca, de aceste bonusuri pot beneficia exclusiv 
IMM-urile situate in regiuni slab dezvoltate din punct de vedere economic, 
precum si faptul ca exista un plafon valoric al echivalentului subventiei brute 
pentru care nu exista obligatia notificarii, apreciem ca potentialul de distorsionare 
a comertului intre statele membre prin astfel de interventii este redus. In plus, 
exista un risc major ca, atat autoritatile din statele membre, cat si CE sa fie 
nevoite sa aloce importante resurse pentru notificarea, respectiv autorizarea unor 
masuri de ajutor de stat cu impact minim asupra Pietei Interne, deturnandu-se 
astfel atentia de la masurile cu potential semnificativ de distorsionare; 

- Romania constata ca aplicarea Proiectului de Regulament ar conduce la 
diminuarea intensitatii maxime a ajutorului de stat pentru formare specifica care 
poate fi acordat in regiunile asistate. Este de notorietate faptul ca nivelul redus de 
dezvoltare economica al unei regiuni este adeseori insotit, iar uneori chiar cauzat, 
de un nivel redus de pregatire a resurselor umane existente in regiunea respectiva. 
In aceste conditii, companiile care isi desfasoara activitatea sau care intentioneaza 
sa activeze intr-o astfel de regiune sunt nevoite sa cheltuiasca sume semnificative, 
fie pentru formarea specifica a resurselor umane pentru a putea realiza nivele 
competitive ale productivitatii muncii, fie pentru relocarea unor persoane deja 
specializate. In aceste conditii, consideram utila mentinerea posibilitatii de 
acordare a unui bonus pentru formarea specifica in cazul intreprinderilor aflate in 
regiuni asistate; 

- pentru a fi in acord cu definitiile consacrate in regulamentele in vigoare, 
consideram necesara introducerea in cadrul art. 24 litera (d), privind definitia 
dezvoltarii experimentale, si a prevederilor referitoare la prototipuri (asa cum este 
prevazut la punctul 2.2 litera (g) din Regulamentul CE pentru Cercetare, 
Dezvoltare si Inovare); 

- avand in vedere faptul ca, in situatia in care instruirea angajatilor se realizeaza 
intr-o alta localitate, este necesara asigurarea atat a deplasarii, cat si a cazarii 
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(costuri considerate eligibile), se impune ca pe perioada respectiva sa se acopere 
si costurile legate de masa ale formatorilor si participantilor la cursuri. Prin 
urmare, propunem modificarea art. 30 alin (4) litera (b) dupa cum urmeaza: 

„ (b) costurile de deplasare ale formatorilor si ale participantilor la formare, 
inclusiv pentru cazare si masa”; 

- in vederea realizarii obiectivelor propuse, in situatia in care se acorda ajutor de 
stat pentru formare profesionala, consideram ca este necesara introducerea, in 
cadrul art. 30 alin. (4) a unei prevederi speciale care sa acopere cazurile in care 
formarea profesionala este realizata prin intermediul unei firme specializate in 
acest tip de activitate, contractata in conditii de piata. O asemenea prevedere ofera 
posibilitatea agentului economic de a-si instrui angajatii prin participarea la 
cursuri de formare profesionala recunoscute, asigurandu-se, pe cale de consecinta, 
o mai buna instruire a fortei de munca; 

- cu privire la art. 31 alin. (4) si art. 32 alin. (4), consideram necesara introducerea 
posibilitatii ca postul sau posturile pe care urmeaza a fi angajati lucratori 
defavorizati sa fi devenit vacante si ca urmare a reinfiintarii dupa o perioada 
determinata de timp (de exemplu 12 luni) de la reducerea acestora; 

- consideram ca formularea actuala a celui de al doilea paragraf al art. 35 alin. (2)  
este confuza. Solicitam o clarificare a acestui paragraf. 

 

De asemenea, formulam urmatoarele observatii care tin de traducerea textului 
Regulamentului in limba romana, pentru a se asigura o mai buna intelegere a textului si 
pentru constanta in exprimare in ceea ce priveste utilizarea termenilor consacrati in 
domeniul ajutorului de stat: 

 
- inlocuirea sintagmei „sistem de ajutor de stat” cu sintagma „schema de 

ajutor de stat”; 
- la art. 2 alin (9) inlocuirea cuvantului „masini” cu „echipamente”; 
- la art. 14 alin. (5), sensul corect este „ajutoarele pentru investitii privind 

tratarea deseurilor nu sunt exceptate in baza prezentului articol”; 
- la art. 9, alin. (6) si art. 25 alin. (4) lit. (b) inlocuirea cuvantului „prima” cu 

„bonus”. 
 

 
 
 


