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1. DEFINIREA PROBLEMEI  

1.1. Contextul politicii  

Ajutoarele de stat regionale vizează dezvoltarea regiunilor defavorizate din Europa prin 
sprijinirea investițiilor productive private sau, în cazuri limitate, prin acordarea de ajutoare de 
exploatare.  

Orientările privind ajutoarele regionale (OAR) stabilesc regulile conform cărora statele 
membre (SM) pot acorda ajutoare de stat pentru a sprijini dezvoltarea economică regională. 
Aceste orientări includ de asemenea hărțile ajutoarelor regionale care indică în ce zone pot 
societățile beneficia de ajutoare de stat regionale și cu ce intensitate. 

Normele privind ajutoarele regionale (OAR, Comunicarea privind evaluarea aprofundată a 
ajutoarelor regionale, Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) expiră la 
sfârșitul anului 2013. Prin urmare, Comisia a inițiat revizuirea acestora.  

La revizuirea normelor privind ajutoarele regionale trebuie să se ia în considerare următoarele 
evoluții majore:  

– reducerea generală evidentă a disparităților regionale în cadrul UE pe parcursul 
perioadei 2007-20131 și efectele diferențiate ale crizei economice la nivel regional; 

– aplicarea sporită de către SM a regulamentelor de exceptare pe categorii de ajutoare 
în ceea ce privește acordarea de ajutoare regionale (evitând astfel necesitatea de a 
notifica în prealabil Comisia) și lansarea Planului de modernizare a ajutoarelor de 
stat (MAS)2, care vizează simplificarea și raționalizarea normelor privind ajutoarele 
de stat precum, precum și concentrarea aplicării ajutorului de stat în cazul ajutorului 
care denaturează cel mai mult concurența;  

– necesitatea de a asigura corespondența cu reforma politicii de coeziune a UE pe 
perioada 2014-2020 și de a lua în considerare alte politici UE din cadrul strategiei 
Europa 2020.  

1.2. Principalele probleme privind politica  

Obiectivul politicii privind controlul ajutorului de stat regional este de a se asigura că, prin 
acordarea ajutorului, se obțin rezultate pozitive în ceea ce privește intensificarea activității 
economice în zonele asistate3 și că aceste efecte pozitive prevalează asupra oricăror potențiale 
efecte negative asociate restricționării comerțului și concurenței pe piața internă. Prin urmare, 
revizuirea OAR urmărește abordarea a două probleme majore: 

(1) Eficacitatea ajutoarelor de stat regionale ca instrument de politică în sprijinirea 
dezvoltării economice regionale: În absența ajutorului, anumite societăți ar decide 
oricum să investească în zonele asistate. Controlul corespunzător asupra efectelor de 
stimulare este astfel esențial pentru a se oferi asigurarea că ajutoarele regionale 
contribuie la eficientizarea investițiilor private suplimentare în zonele asistate. 

                                                            
1 Stabilită la nivelul regiunii NUTS 2 prin reducerea dispersiei PIB-ului regional pe cap de locuitor 

comparativ cu media EU-27. 
2 Comunicarea Comisiei, Modernizarea ajutoarelor de stat în UE (MAS), 8.5.2012, COM(2012) 209 

final. 
3 De exemplu, zonele desemnate ca fiind eligibile pentru acordarea ajutorului regional în temeiul 

articolului 107 alineatul (3) literele (a) sau (c) din TFUE («zonele „a”» și «zonele „c”»).  



 

 

Verificarea necorespunzătoare a efectului de stimulare cauzează un risc semnificativ 
de neproductivitate, care este posibil să denatureze concurența și să reducă valoarea 
adăugată a ajutoarelor regionale ca instrument de dezvoltare economică; 

(2) Eficiența normelor privind ajutoarele de stat regionale în asigurarea controlului 
Comisiei și SM asupra efectelor concurenței: SM implementează în mod diferențiat 
normele privind ajutoarele de stat regionale, ceea ce ar putea constitui o amenințare 
la adresa pieței interne (întrucât regiunile urmăresc să se „întreacă în oferte” în ceea 
ce privește acordarea ajutorului). Controlul exercitat de Comisie asupra efectelor 
negative ale ajutoarelor regionale nu vizează în prezent situațiile în care este mai 
probabil să se impună restricții asupra concurenței, ceea ce rezultă în dezechilibrul și 
ineficiența modului de gestionare a politicilor de acordare a ajutoarelor de stat de 
către SM și Comisie. 

Mai mult, problemele secundare privind politica se referă la concordanța dintre controlul 
ajutorului de stat regional și alte domenii ale politicii UE, precum și necesitatea de a 
simplifica normele și procesele și de a reduce formalitățile administrative. 

1.3. Probleme legate de elaborarea și aplicarea OAR 

• Proporția zonelor asistate în cadrul UE: La ce nivel trebuie stabilită acoperirea 
demografică globală din zonele asistate? Reducerea disparităților la nivel regional 
justifică reducerea acoperirii totale sau se impune menținerea acoperirii actuale luând 
în considerare criza economică? Se impune planificarea unei revizuiri totale a 
hărților în momentul în care va fi cunoscută întreaga amploare a crizei la nivel 
regional? 

• Regiunile care necesită cel mai mult ajutorul la nivelul UE și la nivel național: Cum 
să se asigure un echilibru între desemnarea zonelor asistate din perspectiva UE 
(disparități între SM) și încredințarea acestei alegeri statelor membre care vor efectua 
desemnarea în temeiul orientărilor conținute în politica națională (disparități în 
cadrul SM)? Câtă flexibilitate să se acorde SM în desemnarea zonelor asistate? 
Comisia ar trebui să predefinească mai multe regiuni (de exemplu, regiunile de 
tranziție, regiuni de graniță, insule, zone montane etc.)? 

• Diferențierea intensităților ajutoarelor între categoriile de zone asistate4: Plafonul 
intensității existent ar trebui menținut, crescut sau redus? Ce niveluri ale ajutoarelor 
asigură stimulentele corespunzătoare pentru ca firmele să investească în zonele 
asistate, minimizând în același timp efectele negative asupra concurenței (efecte 
neașteptate, mutarea investițiilor) și a finanțelor publice (efect de balast)? 

• Domeniul de aplicare la nivel sectorial al OAR: Este necesară menținerea interdicției 
de acorda ajutore regionale în sectoarele siderurgic, al fibrelor sintetice și al 
cărbunelui? Care este modul de evaluare a ajutorului regional în sectorul 
construcțiilor de nave și care este modalitatea de notificare a tuturor tipurilor de 
astfel de ajutoare?  

• Diferențierea normelor aplicabile IMM-urilor și întreprinderilor mari (IM-uri): Cum 
se poate asigura faptul că ajutoarele pentru investiții stimulează societățile, în special 
IM-urile, să desfășoare investiții care, în alte condiții, nu ar fi fost efectuate în zonele 
asistate? Ar fi indicat ca ajutoarele pentru investițiile efectuate de IM-uri să fie 
interzise în zonele „c” (întrucât este puțin probabil ca efectele pozitive ale ajutoarelor 

                                                            
4 În prezent, plafoanele intensității ajutorului (excluzând orice bonusuri, de exemplu cele acordate IMM-

urilor) variază între 10 % și 50 %, în funcție de nivelul de dezvoltare a zonelor asistate.  



 

 

să prevaleze asupra efectelor negative mai mult decât în zonele „a”) sau ar trebui să 
se impună condiții mai stricte asupra anumitor tipuri de investiții? 

• Căutarea instanței cele mai favorabile: Este necesară aplicarea unor reguli pentru a 
limita suprapunerea OAR cu alte orientări privind ajutoarele de stat prin includerea 
în OAR a unor condiții echivalente conținute în alte orientări aplicabile, în special 
pentru a evita orice probleme legate de concurență? Pe piețele reglementate precum 
sectorul energetic, ar trebui ca ajutorul de stat să fie permis conform OAR sau numai 
conform normelor specifice sectorului respectiv? 

• Pragurile de notificare și transparența: Se impune modificarea pragului de notificare 
a ajutoarelor individuale pentru a evita ca măsurile care afectează în mică măsură 
concurența să fie notificate în timp ce alte măsuri care ar putea denatura concurența 
nu sunt notificate? Care este modalitatea de depistare a efectelor cumulative de 
denaturare a ajutoarelor în cadrul schemelor la scară largă? Cum trebuie abordate 
ajutoarele regionale care conduc la relocări? Ar trebui ca cerința adresată SM de a 
publica detaliile ajutorului acordat (regim de transparență) să se aplice în cazul 
tuturor ajutoarelor, indiferent de cuantumul acestora? 

• Reguli privind evaluarea compatibilității măsurilor de ajutor regional notificate: 
Cum se obține asigurarea că ajutorul contribuie la un obiectiv comun (de exemplu, 
obiectivul coeziunii) și că este corespunzător atingerii obiectivului comun respectiv? 
Cum se obține asigurarea că ajutorul schimbă comportamentul beneficiarului (de 
exemplu, dacă ajutorul nu ar fi fost acordat, investiția nu ar fi fost efectuată sau ar fi 
fost efectuată în altă locație) și este limitat la minimul necesar pentru a determina 
această schimbare comportamentală? Care este cea mai bună abordare a potențialelor 
efecte de denaturare ridicate ale ajutorului notificat și cum se poate asigura faptul că 
ajutorul evită efectele negative nejustificate asupra concurenței? 

2. ANALIZA SUBSIDIARITĂțII  

Controlul ajutoarelor de stat intră în competența exclusivă a Comisiei. Comisia trebuie să 
evalueze compatibilitatea cu piața internă a ajutorului de stat acordat de SM pentru a promova 
dezvoltarea regională, fie direct în temeiul articolului 107 alineatul (3) literele (a) sau (c) din 
TFUE, fie în baza orientărilor în care Comisia stabilește normele procedurale și de fond pe 
care le va aplica la analizarea efectelor măsurilor de ajutor de stat regional. 

3. OBIECTIVE  
OAR urmăresc două obiective generale:  

– „obiectivul coeziunii”: asigurarea că ajutorul acordat în vederea promovării 
dezvoltării economice a anumitor regiuni nu determină denaturarea comerțului și a 
concurenței care ar fi contrară interesului comun; 

– „obiectivul concurenței”: asigurarea cadrului pentru evaluarea de către Comisie a 
compatibilității măsurilor de ajutor notificate într-un mod corespunzător potențialelor 
efecte pe piața internă.  

Acest dublu obiectiv general poate fi divizat în următoarele obiective specifice:  

(1) Eficiență și eficacitate:  

– concentrarea ajutoarelor regionale în regiunile cele mai defavorizate, permițând 
însă SM să aplice politici naționale regionale;  



 

 

– asigurarea că ajutoarele regionale vizează sectoarele și societățile care necesită 
respectivele ajutoare;  

– menținerea ajutoarelor la nivelurile minime necesare pentru realizarea 
beneficilor preconizate în ceea ce privește dezvoltarea regională; 

– concentrarea controlului efectuat de Comisie asupra măsurilor de ajutor cele 
mai susceptibile de a denatura comerțul și concurența;  

– dezvoltarea metodelor de evaluare a efectelor pozitive și negative ale 
ajutoarelor (principii comune, analiza economică). 

(2) Simplificare administrativă: 

– reducerea la minimum a sarcinilor administrative pentru întreprinderi și 
administrații naționale;  

– simplificarea și raționalizarea cerințelor privind transparența și raportarea 
pentru SM. 

(3) Coerența: 

– implementarea obiectivelor și a principiilor inițiativei MAS;  

– contribuția la obiectivele politicii de coeziune a UE și evitarea restricțiilor 
inutile în cadrul implementării fondurilor europene;  

– asigurarea coerenței cu alte politici ale UE din cadrul Strategiei Europa 2020 și 
sprijinirea eforturilor statelor membre în scopul utilizării mai eficiente a 
finanțelor publice.  

4. OPțIUNILE DE POLITICĂ 

Cele trei opțiuni de politică examinate pot fi rezumate după cum urmează:  

• Scenariul de referință (opțiunea 1) constă în menținerea în continuare a prevederilor 
OAR actuale, însă utilizând cele mai recente date disponibile ale Eurostat (datele 
privind PIB-ul regional pe cap de locuitor aferente anilor 2008-2010, datele privind 
șomajul regional aferente anilor 2009-20115) în scopul stabilirii hărților privind 
ajutoarele regionale pentru perioada 2014-2020;  

• Opțiunea 2 constă, în esență, în modificări moderate ale normelor actuale, în primul 
rând pentru a raționaliza practicile curente și pentru a consolida evaluarea efectelor 
concurenței, menținându-se totodată o atenție deosebită asupra obiectivului de 
coeziune a ajutorului regional;  

• Opțiunea 3 constă în modificări mai radicale ale regulilor actuale, în esență, cu 
scopul de a reduce nivelurile ajutoarelor și de a direcționa logica de intervenție a 
controlului ajutoarelor de stat către cazurile cu cel mai mare grad de denaturare a 
concurenței acordând prioritate obiectivului privind concurența al ajutoarelor de stat 
regionale.  

                                                            
5 Același set de date s-ar aplica pentru opțiunile 2 și 3. 



 

 

Caracteristicile principale ale opțiunilor 
 Scenariul de referință

(opțiunea 1) 
Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1. Desemnarea zonelor asistate 
Acoperirea 
demografică globală  

45,5 % 46,54 % 38 % 

Desemnarea zonelor 
„a” 

PIB <75 % din media 
UE  

A se vedea scenariul de 
referință 

GDP < 75 % sau șomaj > 
150 % din media UE  

Regim de tranziție 
între zonele „a” și 
zonele „c” 

Pentru toate fostele 
zone „a” 

A se vedea scenariul de 
referință 

Fără regim de tranziție 

Acoperirea zonelor 
„c” care nu este 
predefinită – metodă 
de repartizare  

În principal 
indicatori la nivel 
național 

Indicatori atât la nivel 
național, cât și la nivelul 
UE 

În principal indicatori la 
nivelul UE 

Dispozitiv de 
siguranță 

50 % 100 % pentru țările 
participante la program; 
50 %; acoperire minimă 
de 7,5 % din populația 
națională 

Fără dispozitiv de 
siguranță 

Intensitățile 
ajutoarelor 

Fără modificări Reducere ușoară, cu 
excepția regiunilor cel 
mai puțin dezvoltate 

Reducere semnificativă 

2. Domeniul de aplicare și legătura cu alte orientări 
Domeniul de aplicare 
la nivel sectorial 

Sectoarele 
construcției de nave 
și cărbunelui excluse; 
ajutorul este interzis 
pentru sectoarele 
oțelului și fibrelor 
sintetice  

Sectorul construcției de 
nave inclus; ajutorul este 
interzis pentru sectoarele 
cărbunelui, oțelului si 
fibrelor sintetice 

Fără interziceri (ajutorul 
pentru sectoarele 
cărbunelui, oțelului si 
fibrelor sintetice trebuie 
să fie notificat) 

Distincție între IMM-
uri si IM-uri 

Ajutorul pentru IM-
urile din zonele „c” 
este permis 

Ajutorul pentru IM-urile 
din zonele „c” este 
permis numai pentru 
activitățile sau produsele 
noi 

Fără ajutor pentru IM-
urile din zonele „c” 

Căutarea instanței 
celei mai favorabile 

Este permisă Permisă sub rezerva unor 
condiții-cheie preluate 
din alte orientări (cu 
excepția sectorului 
energetic)  

Nu este permisă 

3. Obligația de notificare și transparența 
Obligația de notificare Scheme sectoriale; 

toate schemele de 
ajutor de exploatare; 
ajutorul individual > 
pragul de notificare; 
ajutor ad hoc 

Scheme sectoriale 
(inclusiv construcția de 
nave); scheme de mari 
dimensiuni; anumite 
scheme de ajutor de 
exploatare; ajutorul 

Anumite scheme de 
ajutor de exploatare; 
ajutor individual > 15 
milioane EUR în zonele 
„a” și > 5 milioane EUR 
în zonele „c”; ajutor 



 

 

individual > pragul de 
notificare; ajutor ad hoc; 
ajutor legat de o relocare; 
ajutor pentru IM-uri din 
regiunile „c” pentru 
produse noi 

pentru sectoarele 
oțelului, fibrelor sintetice 
și cărbunelui 

Transparența  Numai pentru 
proiectele cu costuri 
eligibile > 50 de 
milioane EUR 
(proiecte mari de 
investiții) 

Pentru toate ajutoarele 
individuale 

A se vedea scenariul de 
referință (+ publicarea pe 
site-ul internet al statului 
membru) 

4. Evaluarea compatibilității 
Contribuția la 
dezvoltarea regională 

Cerințe formale: 
proiecte în zone 
asistate; analiză 
detaliată 
(demonstrarea 
contribuției regionale 
numai pentru 
beneficiarii cu o cotă 
de piață > 25 % sau 
în cazul în care 
capacitatea > 5 % pe 
piețele mai puțin 
performante) 

Cerințe mai stricte: 
trebuie să fie 
demonstrată la nivel de 
schemă; proiectul trebuie 
să contribuie la 
obiectivele schemei; 
analiză detaliată pentru 
toate cazurile notificate 

Numai cerințe formale 

Efect de stimulare Cerințe formale 
(analiză detaliată cu 
privire la scenariul 
contrafactual pentru 
proiectele mari de 
investiții) 

Cerințe mai stricte pentru 
efectul de stimulare; 
analiză detaliată pentru 
toate ajutoarele 
individuale  

Numai cerințe formale 

Proporționalitate Respectarea 
intensității ajutorului 
(analiză detaliată cu 
privire la costurile 
nete suplimentare 
pentru proiectele 
mari de investiții) 

Pentru IMM-uri: 
intensitatea ajutorului; 
pentru IM-uri: costuri 
nete suplimentare; 
analiză detaliată pentru 
toate ajutoarele 
individuale notificate 

Numai intensitatea 
ajutorului 

Test comparativ  Numai pentru 
proiectele mari de 
investiții care fac 
obiectul unei analize 
detaliate 

Pentru toate ajutoarele 
individuale notificate 

Fără test comparativ 
(interzicerea ajutorului 
cu gradul cel mai ridicat 
de denaturare) 



 

 

5. EVALUAREA IMPACTURILOR 

5.1. Desemnarea zonelor asistate 

• Acoperirea geografică: 
Chestiune Impact6 Cauze 

Opțiunea 2: + Domeniu de aplicare geografic ușor crescut 1. Eficacitate în promovarea 
dezvoltării economice 
regionale 

Opțiunea 3: − − Domeniu de aplicare geografic redus semnificativ 

Opțiunea 2: 0 : 2. Eficiență în controlul 
denaturărilor cauzate 
concurenței și comerțului 

Opțiunea 3: + + Nivel global de ajutor mult mai scăzut 

Opțiunea 2: 0 : 3. Coerență cu alte politici 
ale UE Opțiunea 3: − − Lipsa coerenței cu politica de coeziune a UE 

Opțiunea 2: 0 : 4. Reducerea sarcinii 
administrative Opțiunea 3: 0 : 

• Intensitățile ajutoarelor:  
Chestiune Impact Cauze 

Opțiunea 2: − Intensități ușor reduse ale ajutoarelor  1. Eficacitate în 
promovarea dezvoltării 
econo-mice regionale 

Opțiunea 3: − − Intensități semnificativ reduse ale ajutoarelor 

Opțiunea 2: + Conform celor de mai sus 2. Eficiență în controlul 
denaturărilor cauzate 
concurenței și comerțului  

Opțiunea 3: +  Conform celor de mai sus (dar cu mai multe zone 
„a”) 

Opțiunea 2: − Ușoară limitare a finanțării în cadrul altor politici 
ale UE 

3. Coerență cu alte politici 
ale UE 

Opțiunea 3: − − Limitare semnificativă a finanțării în cadrul altor 
politici ale UE 

Opțiunea 2: 0 : 4. Reducerea sarcinii 
administrative Opțiunea 3: 0 : 

5.2. Domeniul de aplicare și legătura cu alte instrumente de ajutoare de stat 
Chestiune Impact Cauze 

Opțiunea 2: + Includerea construcției de nave; vizarea activităților / 
produselor noi în zonele „c” 

1. Eficacitate în 
promovarea dezvoltării 
econo-mice regionale Opțiunea 3: − Riscul acordării de ajutor sectoarelor industriale în 

declin; domeniu de aplicare limitat 
Opțiunea 2: + Domeniu de aplicare mai larg și garanții adaptate pentru 

căutarea instanței celei mai favorabile  
2. Eficiență în controlul 
denaturărilor cauzate 
concurenței și comerțului  Opțiunea 3: + Fără ajutor pentru IM-uri (evitarea potențialelor efecte 

negative ridicate); fără căutarea instanței celei mai 
favorabile  

Opțiunea 2: 
+/− 

Mai coerentă cu politicile energetice și de mediu ale 
UE; mai puțin coerentă cu politica de coeziune și 
politicile industriale ale UE  

3. Coerență cu alte politici 
ale UE 

Opțiunea 3: 
+/− 

Mai coerentă cu politicile energetice și industriale ale 
UE; mai puțin coerentă cu politica de mediu și de 
coeziune a UE 

Opțiunea 2: 0 : 4. Reducerea sarcinii 
administrative Opțiunea 3: + Implementare simplificată 

                                                            
6 ++: impact pozitiv semnificativ; +: impact pozitiv; 0: fără impact semnificativ; −: impact negativ; − −: 

impact negativ semnificativ. 



 

 

5.3. Obligația de notificare și transparența 

Chestiune Impact Cauze 
Opțiunea 2: 0 : 1. Eficacitate în 

promovarea dezvoltării 
economice regionale 

Opțiunea 3: 0 : 

Opțiunea 2: + Gamă largă de măsuri de denaturare care trebuie 
notificate 

2. Eficiență în controlul 
denaturărilor cauzate 
concurenței și comerțului  Opțiunea 3: − Numai măsurile cu cel mai ridicat nivel de 

denaturare care trebuie notificate 
Opțiunea 2: 0 : 3. Coerență cu alte 

politici ale UE Opțiunea 3: + Permite exceptarea pe categorii a unei game mai 
largi de măsuri care facilitează absorbția de 
fonduri UE 

Opțiunea 2: + Mai puține măsuri care trebuie notificate; cerințe 
mai ample privind transparența 

4. Reducerea sarcinii 
administrative 

Opțiunea 3: − Mai puține cazuri care trebuie notificate dar 
cerințe mai stricte pentru măsurile privind 
exceptarea pe categorii 

5.4. Evaluarea compatibilității 

Chestiune Impact Cauze 
Opțiunea 2: + 
+ 

Cerințe mai stricte pentru contribuția destinată 
dezvoltării regiunilor și efectului de stimulare  

1. Eficacitate în 
promovarea dezvoltării 
economice regionale Opțiunea 3: 0 : 

Opțiunea 2: + 
+ 

Cerințe mai stricte, analiză detaliată pentru toate 
ajutoarele individuale notificate 

2. Eficiență în controlul 
denaturărilor cauzate 
concurenței și comerțului  Opțiunea 3: + Interzicerea ajutorului cu nivelul cel mai ridicat 

de denaturare 
Opțiunea 2: 0 : 3. Coerență cu alte 

politici ale UE Opțiunea 3: 0 : 
Opțiunea 2: − Cerințe mai stricte pentru IM-uri 4. Reducerea sarcinii 

administrative Opțiunea 3: 0 : 



 

 

6. COMPARAREA OPțIUNILOR 

Magnitudinea impacturilor (în raport cu scenariul de referință) 

Opțiuni Eficacitate în 
promovarea 
dezvoltării 
economice 
regionale 

Eficiență în 
controlul 

denaturărilor 
cauzate concurenței 

și comerțului  

Coerență cu alte 
politici ale UE 

Reducerea 
sarcinilor 

administrative 

1a. Desemnarea zonelor asistate 
Opțiunea 2  + 0 0 0 
Opțiunea 3 − − + + − − 0 
1b. Intensitățile ajutoarelor: 
Opțiunea 2  − + − 0 
Opțiunea 3 − − + − − 0 
2. Domeniul de aplicare și legătura cu alte instrumente de ajutoare de stat 
Opțiunea 2  + + + / − * 0 
Opțiunea 3 − + + / − * + 
3. Obligația de notificare și transparența 
Opțiunea 2  0 + 0 + 
Opțiunea 3 0 − + − 
4. Evaluarea compatibilității 
Opțiunea 2  + + + + 0 − 
Opțiunea 3 0 + 0 0 
* În funcție de domeniul politicii UE. 
Combinația preferată de opțiuni pentru toate chestiunile ar fi opțiunea 2. 

7. MONITORIZARE șI EVALUARE 
DG COMP va continua aplicarea metodei sale generale de monitorizare a ajutoarelor de stat 
(monitorizarea anuală a unui eșantion de cazuri, tabloul de bord privind ajutoarele de stat). 
De asemenea, va elabora indicatori specifici de monitorizare pentru OAR 2014-2020. 

Comisia poate solicita statelor membre să limiteze durata anumitor scheme notificate (în mod 
normal, la maximum patru ani). Vor fi efectuate evaluări obligatorii de către experți 
independenți privind schemele care prezintă riscul de a restricționa concurența în mod 
semnificativ, în special schemele cu un buget anual ridicat sau schemele cu privire la care pot 
apărea schimbări ale pieței, ale mediului tehnologic sau ale cadrului de reglementare. Aceste 
evaluări ar trebui efectuate în conformitate cu o metodologie comună și vor fi publicate. 

Comisia intenționează să revizuiască OAR în prima jumătate a anului 2017 în urma unei 
consultări cu statele membre, cu alte părți interesate și, posibil, în urma unei evaluări 
independente. De asemenea, Comisia va efectua o evaluare ex post a OAR până la data 
revizuirii acestora pentru perioada post-2020. 
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