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REVIZUIREA ORIENTĂRILOR UNIUNII EUROPENE PRIVIND 

AJUTORUL DE SALVARE ŞI RESTRUCTURARE 
 

CHESTIONAR 
 
 
 

Actualele Orientări privind Ajutorul de Salvare şi Restructurare expiră în octombrie 2009.1 
Pentru a pregăti revizuirea acestor Orientări, Comisia invită toate statele membre  să 
împărtăşească experienţa acumulată până în acest moment prin completarea acestui 
chestionar. Invităm de asemenea toate părţile interesate să îşi prezinte propriile puncte de 
vedere (atunci când este posibil). Mai mult, orice comentariu în afara domeniului de aplicare a 
acestui chestionar este binevenit.   

Vă mulţumim anticipat pentru răspunsuri. 

Termenul limită pentru răspunsuri este 30 noiembrie 2007. Acestea trebuie trimise   Comisiei 
Europene, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, preferabil prin e-mail la 
stateaidgreffe@ec.europa.eu.  

Întrucât Comisia intenţionează să publice răspunsurile la acest chestionar pe pagina sa web, 
vă rugăm să indicaţi informaţiile pe care le consideraţi confidenţiale.  
 
 
 
A.  Întrebări generale 
 
1.a)  Domeniul de aplicare/aplicarea Orientărilor 
 

Autorităţile publice din ţara dvs. au acordat ajutor de salvare şi restructurare societăţilor 
aflate în dificultate după anul 2000? 
 
Dacă autorităţile publice din ţara dvs. au acordat ajutor de salvare şi restructurare: 
 Puteţi indica numărul de cazuri (per total şi anual)? Câte măsuri de ajutor au fost luate 

sub formă de sisteme de ajutor?  
 Vă rugăm să estimaţi, procentual, beneficiarii a) în proprietate publică şi b) din 

regiunile asistate.  
 Care au fost obiectivele urmărite de măsurile de ajutorare (păstrarea locurilor de 

muncă, obiective regionale, etc.) ? Aţi putea indica, în procente, cazurile în care 
fiecare dintre obiectivele menţionate au avut aplicabilitate?  

 Care este motivul pentru care autorităţile din ţara dvs. consideră că ajutorul de stat este 
adecvat în vederea atingerii acestor obiective? Au fost îndeplinite în final obiectivele 
urmărite? În ce măsură influenţează contextul economic (de ex. consolidarea şi 

                                                 
1 Într-un context general privind Orientările existente şi la deciziile din cadrul Comisiei a se vedea, de asemenea, 
capitolul special consacrat ajutorului de salvare şi restructurare din calendarul ajutoarelor de Stat (toamna 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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adaptabilitatea economiei naţionale sau regionale)? Care este rolul cadrului legal 
(eficacitatea legilor privind falimentul/ insolvabilitatea)?     

 Autorităţile din ţara dvs. monitorizează în mod sistematic dezvoltarea întreprinderilor 
care au beneficiat de ajutoare? În baza acestei experienţe, întreprinderile care au 
beneficiat de ajutoare au reuşit să supravieţuiască pe termen lung? Vă rugăm să 
furnizaţi câteva exemple (recente).  

 
Dacă autorităţile publice din ţara dvs. nu au acordat ajutor de salvare şi restructurare : 
 Decizia de a nu acorda ajutor de salvare şi restructurare este de natură politică 

(explicită sau implicită) sau întreprinderile aflate în dificultate au fost cele care nu au 
solicitat sprijinul autorităţilor?   

 Dacă este vorba despre o opţiune politică, de ce autorităţile din ţara dvs. consideră că 
nu este indicat să ofere ajutor de restructurare? Au avut vreo importanţă experienţele 
(eşuate) anterioare privind ajutorul de salvare şi restructurare? În ce măsură 
influenţează contextul economic (de ex. consolidarea şi adaptabilitatea economiei 
naţionale sau regionale)? Care este rolul cadrului legal (eficacitatea legilor privind 
falimentul/ insolvabilitatea)?    

 Recurgeţi la alte instrumente pentru a facilita salvarea şi restructurarea întreprinderilor 
aflate în dificultate? 

 
 
1.b) Domeniul de aplicare//aplicarea individuală a Orientărilor 
 

Dvs./ compania dvs. sau vreo altă companie de interes pentru dvs. a primit vreun ajutor de 
salvare şi restructurare după 2000? 
 
Dacă da:  
 Aţi putea indica anul (anii) şi câte măsuri au fost? Aţi beneficiat de ajutor de salvare 

sau de ajutor de restructurare (sau ambele)? Ajutorul a fost acordat individual sau sub 
formă de scheme de ajutor? De cât ajutor aţi beneficiat? 

 Întreprinderea dvs. este a) în proprietate publică şi/sau b) situată într-o regiune 
asistată?   

 Care au fost obiectivele urmărite prin măsurile de ajutorare (păstrarea locurilor de 
muncă, obiective regionale, etc.)? Aţi putea indica importanţa fiecăruia dintre 
obiectivele menţionate (de ex. obiectivele principale, obiectivele secundare etc.)?  

 Care este motivul pentru care autorităţile din ţara dvs. consideră că ajutorul de stat este 
indicat pentru atingerea acestor obiective? În final, au fost îndeplinite obiectivele 
avute în vedere? În ce măsură influenţează contextul economic (de ex. consolidarea şi 
adaptabilitatea economiei naţionale sau regionale)? Care este rolul cadrului legal 
(eficacitatea legilor privind falimentul/insolvabilitatea)?     

 Autorităţile au monitorizat dezvoltarea întreprinderii dvs. după primirea ajutorului? 
Întreprinderea a supravieţuit pe piaţă pe termen lung? Vă rugăm să furnizaţi câteva 
detalii. 

 
Dacă, în ciuda dificultăţilor cu care vă confruntaţi, autorităţile publice din ţara dvs. nu au 
acordat întreprinderii dvs. ajutor de salvare şi restructurare: 
 A fost o opţiune politică (explicită sau implicită) sau întreprinderea dvs. nu a solicitat 

niciodată sprijin din partea autorităţilor? 
 Dacă a fost o opţiune politică, care este motivul pentru care autorităţile din ţara dvs. nu 

au considerat indicat să vă ofere ajutor de restructurare? Au avut vreo importanţă 
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experienţele (eşuate) anterioare? În ce măsură influenţează contextul economic (de ex. 
consolidarea şi adaptabilitatea economiei naţionale sau regionale)? Care este rolul 
cadrului legal (eficacitatea legilor privind falimentul/ insolvabilitatea)?    

 Au existat alte instrumente care au facilitat salvarea şi restructurarea întreprinderii 
dvs.? Dacă da, care au fost acestea? 

 
 
2.  Abordarea economică aprofundată  
 
a)  Obiectivul ajutorului 
 

Planul de acţiune în domeniul ajutorului de stat prevede că, în vederea evaluării 
compatibilităţii unei măsuri de ajutor cu piaţa comună, Comisia trebuie să realizeze un test 
de echilibrare. Unul dintre elementele de bază ale testului îl constituie existenţa unui 
obiectiv de interes comun bine definit. Prin urmare, prin revizuirea Orientărilor privind 
ajutorul de salvare şi restructurare vor trebui definite, în mod clar, obiectivele care pot fi 
invocate de către statele membre pentru a justifica ajutorul de salvare şi restructurare.    

 
În opinia dvs., care sunt obiectivele/justificările valide ale unui ajutor de salvare şi 
restructurare? Consideraţi că măsurile privind ajutorul de salvare şi restructurare ar trebui 
aplicate în cazul în care acestea se dovedesc eficiente din punct de vedere economic (dacă 
da, explicaţi obiectivele exacte, de ex., pentru că ajutorul permite unei întreprinderi care se 
confruntă cu probleme financiare pe termen scurt să rămână activă şi creează bunăstare pe 
termen mediu şi lung) sau ar trebui folosite pentru obiective de echitate (dacă da, explicaţi 
obiectivele exacte, de ex. evitarea unor dificultăţi sociale în urma unui posibil faliment) 
sau în ambele cazuri alternativ/cumulativ?  

 
În opinia dvs., care interese ar trebui protejate prin politica Comisiei privind ajutorul de 
salvare şi restructurare, astfel cum sunt prevăzute de Orientări (de ex. ale forţei de muncă 
a întreprinderii salvate, ale clienţilor/furnizorilor întreprinderii, ale managementului 
acesteia, ale forţei de muncă, ale competitorilor, ale poziţiei de piaţă/acţiunilor de piaţă ale 
competitorilor, ale concurenţei de piaţă, ale forţei de muncă din UE, ale consumatorilor în 
general)? 

 
 
b)  Denaturarea concurenţei şi comerţului  
 

Următorul pas al testului de echilibrare se referă la efectele negative ale ajutorului de stat, 
în mod deosebit asupra concurenţei şi comerţului. Pe parcursul exerciţiului de echilibrare 
trebuie verificat dacă aceste denaturări sunt limitate, astfel încât balanţa, per total, să 
rămână pozitivă. 
 
Care sunt, în opinia dvs., cele mai importante denaturări ale concurenţei şi comerţului 
cauzate de măsurile privind ajutorul de salvare şi restructurare?  

 
În ce măsură şi prin ce mijloace (de ex. pierderea clienţilor, cota pe piaţă, ocuparea forţei 
de muncă sau pierderea unor oportunităţi de expansiune) consideraţi că un ajutor de 
salvare şi restructurare acordat unui competitor din statul dvs. sau dintr-un alt stat membru 
poate afecta întreprinderile? Aţi putea da câteva exemple (recente)?  
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c)  Conformitatea – existenţa legii naţionale privind falimentul/insolvabilitatea 
 

Legile şi procedurile privind falimentul/insolvabilitatea ar putea influenţa procesul de 
restructurare, tot aşa cum afectează şi opţiunile de care dispun întreprinderile aflate în 
dificultate. Aţi putea evidenţia (pe scurt!) principalele caracteristici ale legii şi procedurii 
din ţara dvs. privind falimentul/insolvabilitatea? Legile privind falimentul/insolvabilitatea 
ar putea fi considerate ca alternative la măsurile privind ajutorul de salvare şi 
restructurare? Care sunt principalele elemente, în măsura în care ele există, ale legii dvs. 
naţionale privind falimentul/insolvabilitatea care au un impact negativ  asupra continuităţii 
fără întreruperi (unor importante părţi a) activelor de producţie?    
 
Autorităţile din ţara dvs. au efectuat, înainte să acorde ajutorul pentru restructurare, o 
comparaţie ipotetică între intervenţia prin intermediul ajutorului şi intervenţia fără 
ajutorul, ca scenariu alternativ (cu posibilitatea de a continua, fie şi parţial, activitatea 
economică în urma procedurilor de faliment/insolvabilitate), arătând astfel diversele efecte 
asupra forţei de muncă şi activităţii? Dacă da, care au fost rezultatele acestei comparaţii? 
  
Întreprinderile din ţara dvs. aflate în situaţia de insolvabilitate beneficiază de vreun alt 
sprijin, de ex. de plăţi prevăzute de Directiva  80/987/CEE2 a Consiliului privind 
apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia lucrătorilor salariaţi în 
cazul insolvabilităţii angajatorului? 

 
Consideraţi că o legătură mai puternică între procedurile privind 
falimentul/insolvabilitatea şi ajutorul de salvare şi restructurare ar putea fi benefică, de ex. 
permiţând acordarea de ajutor de salvare şi restructurare numai în contextul unor 
proceduri formale de insolvabilitate ?    

 
 
B.  Prevederi specifice ale Orientărilor actuale 
 
1.  Definiţia unei întreprinderi aflate în dificultate 
 

Nu există o definiţie  comunitară a unei „întreprinderi în dificultate”. Cu toate acestea,  
Orientările actuale stabilesc, de la punctul 9 până la punctul 12, anumite criterii în acest 
sens.  
 Descrieţi experienţa dvs. privind aplicarea acestor criterii. 
 Consideraţi că aceste criterii sunt prea generale/prea stricte, având de asemenea în 

vedere faptul că societăţile în dificultate nu sunt eligibile pentru alte instrumente 
precum de minimis, cadrul cercetare-dezvoltare-inovare sau Orientările privind 
capitalul de risc? 

 Aveţi vreo propunere de modificare a acestor criterii pentru a le da un caracter mai 
lucrativ/obiectiv? 

 
 

                                                 
2 Directiva Consiliului din 20 octombrie 1980 privind protecţia personalului angajat în cazul insolvabilităţii 
angajatorului; JO L 283, 20.10.1980, p.23, modificată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 
23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 80/987/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor 
membre referitoare la protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvabilităţii angajatorului; JO L 270, 8.10.2002, 
p.10. 
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2.  Grup de întreprinderi 
 

Punctul 13 din  Orientările actuale prevăd norme speciale pentru societăţile care aparţin 
sau care au fost preluate de un grup corporatist.  
 Aplicarea acestei reguli a ridicat sau ridică vreo problemă, având în vedere, de 

asemenea, prevederile specifice ale legilor naţionale referitoare la ce anume constituie 
un grup de întreprinderi şi la modul în care diverselor părţi ale grupului le este permis 
să se baze unele pe celelalte pe parcursul procedurilor de faliment? 

 În contextul privatizării companiilor de stat au existat probleme deosebite datorită 
prevederii ce stipulează că o societate preluată de un grup mai mare nu poate fi 
eligibilă pentru obţinerea unui ajutor de restructurare?  

 
 
3.  Ajutorul de salvare 
 

În vederea determinării totalului necesar pentru menţinerea pe piaţă a unei societăţi aflate 
în dificultate, punctul 25 litera (d) face referire la o formulă cuprinsă în anexa la actualele 
orientări. Aplicarea acestei formule a creat/creează vreo problemă? Aţi propune modificări 
ale acesteia?  
 
Punctul 26 din Orientările actuale prevede că, în cazul în care un stat membru a prezentat 
un plan de restructurare cu şase luni înaintea datei prevăzute pentru autorizare, termenul 
limită pentru rambursarea împrumutului sau pentru lichidarea garanţiei se extinde până ce 
Comisia va ajunge la o decizie referitoare la plan. Au existat sau ar putea exista situaţii în 
care o societate ar necesita un sprijin mai consistent în lichidităţi pentru a se menţine pe 
linia de plutire până la aprobarea planului de către Comisie?   

 
 
4.  Restabilirea  viabilităţii    

 
Potrivit punctului 35 din orientările actuale, un plan de restructurare trebuie să 
restabilească viabilitatea pe termen lung a unei societăţi. Orientările nu prevăd parametrii 
financiari precişi pentru ceea ce se înţelege printr-o viabilitate pe termen lung. 
 Consideraţi că în orientări ar trebui introduşi indicatori specifici?  
 Dacă da, ce fel de indicatori ar trebui folosiţi (cu alte cuvinte, profit din capitalul 

investit, marja operaţională în comparaţie cu a societăţilor prospere din acelaşi sector 
de activitate)? 

 
 
5.  Măsuri compensatorii 

 
Punctul 38 din cadrul actualelor orientări prevede că trebuie luate măsuri compensatorii 
prin care să se asigure reducerea la minim a efectelor negative asupra schimburilor 
comerciale. 
 În opinia dvs., ce tipuri de distorsiuni ar trebui vizate/evitate de către măsurile 

compensatorii ? 
 În opinia dvs., ce fel de măsuri compensatorii (şi anume, deposedarea de active, 

diminuarea capacităţii, reducerea barierelor la intrare) ar fi mai indicate pentru a 
răspunde problemelor concurenţiale? Cum ar trebui aplicate aceste măsuri în cazul 
întreprinderilor mijlocii? Cum ar trebui aplicate acestea în cazul întreprinderilor de 
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monoproducţie (şi anume, acele întreprinderi din care nu se poate desprinde o filială 
pentru a fi deposedată de active)? 

 Punctul 40 din Orientările actuale stipulează că măsurile compensatorii trebuie să fie 
proporţionale cu mărimea şi importanţa relativă a întreprinderii pe piaţa/pieţele 
relevantă şi că ar trebui direcţionate în mod deosebit spre piaţa/pieţele în care 
societatea va deţine o poziţie semnificativă după restructurare. Consideraţi că aplicarea 
acestei reguli este problematică, în special în ceea ce priveşte modul de definire a 
pieţei/pieţelor relevante? 

 Din experienţa dvs., măsurile compensatorii au afectat vreodată (pe termen mediu spre 
lung) viabilitatea societăţii care a beneficiat de ajutor? În ce măsură a fost influenţat 
(pozitiv sau negativ) gradul de competitivitate de pe pieţele respective prin aplicarea 
măsurilor compensatorii? De exemplu, au fost afectaţi consumatorii?  

 Ce fel de probleme au apărut la propunerea/implementarea măsurilor compensatorii? 
Măsurile compensatorii aplicate în anumite cazuri au fost adecvate pentru soluţionarea 
problemelor în domeniul concurenţei? S-au efectuat evaluări ale situaţiei pieţei în 
urma aplicării măsurilor compensatorii?    

 
 

6.  Contribuţie proprie 
 
Orientările prevăd ca beneficiarii ajutorului să aibă o contribuţie semnificativă din resurse 
proprii la planul de restructurare. Punctul 44 cuantifică nivelul contribuţiei proprii în 
funcţie de mărimea beneficiarilor. 
 În opinia dvs., pragurile stabilite la punctul 44 sunt adecvate?  
 În anumite cazuri au apărut probleme la calcularea propriei contribuţii? 

 
 

7.   Planuri de restructurare pentru IMM-uri 
 

În conformitate cu prevederile punctului 59 al actualelor orientări, planul de restructurare 
pentru IMM-uri nu necesită aprobarea Comisiei. Cu toate acestea, planul trebuie aprobat 
de către statul membru şi apoi comunicat Comisiei. 
 Care este experienţa dvs. privind aceste prevederi? În mod deosebit, ce fel de 

probleme aţi întâmpinat la evaluarea planurilor de restructurare pentru IMM-uri ? 
 Cum aţi finalizat evaluarea şi cum a fost organizată la nivel intern, şi anume, care este 

autoritatea abilitată să aprobe?  
 Aţi mai realizat vreo evaluare ex-post a unui ajutor de restructurare acordat IMM-

urilor? 
 
 
 
 
 
 
8.  Forma de ajutor de salvare/ajutor de restructurare  
 

Punctul 25 litera (a) din actualele Orientări prevede că, în general, ajutorul de salvare 
constă în sprijin în lichidităţi sub formă de garanţii de împrumut sau împrumuturi. În cazul 
ajutorului de restructurare nu există acest tip de restricţie privind forma de ajutor. 
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 Aţi considera adecvată limitarea ajutorului de restructurare la anumite forme de 
ajutor? 

 Dacă da, care forme de ajutor ar fi eligibile pentru ajutorul de restructurare? 
 
 

9. Monitorizare şi rapoarte anuale 
 
Punctele 49 până la 51 şi punctul 86 din Orientările actuale precizează prevederile 
specifice pentru raportările anuale. Acestea prevăd, în special, (a) rapoarte regulate şi 
detaliate pentru fiecare caz, până la îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul de 
restructurare (cu reguli simplificate pentru IMM-uri) şi (b) cerinţe specifice de raportare 
pentru schemele de restructurare.  
 Ce experienţă aveţi în îndeplinirea acestor prevederi?  
 În opinia dvs., există măsuri alternative (cel puţin la fel de eficiente) pentru a asigura 

conformitatea cu deciziile Comisiei privind ajutorul de restructurare? 
 
 

C.  Diverse 
 
Aveţi alte observaţii referitoare la modul de aplicare al Orientărilor de Salvare şi 
Restructurare sau propuneri privind modificarea altor chestiuni decât cele tratate mai sus? 
 


