
Poziția României cu privire la propunerea Comisiei Europene de revizuire a 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 (GBER) 

 

În vederea pregătirii unei poziții naționale față de acest subiect, Consiliul Concurenței a 

solicitat, mai multor ministere, punctul de vedere asupra demersului Comisiei Europene, 

încurajându-le să formuleze propuneri, care ar putea fi preluate în regulamentul respectiv. 

Autoritățile publice salută inițiativa Comisiei Europene, sugerând următoarele: 

 

Propunere generală: 

 

 Prevederi mai clare privind ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite 

de Fondul InvestEU; 

 

 Exceptarea de la obligația de notificare inclusiv a altor categorii de ajutoare de stat 

finanțate din fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, cum ar fi cele acordate 

prin Programele Life+, COSME, similar celor acordate pentru proiecte în cadrul 

Programelor Orizont 2020 sau Orizont Europa și Fondul InvestEU; 

 

 Excluderea prevederii referitoare la plafonul mediu anual de 150 milioane de euro 

pentru ajutoarele exceptate de la notificare, acordate pentru dezvoltare regională, 

finanțate din Programele Operaționale, plafon peste care este necesară notificarea 

unui plan de evaluare - procedura este apreciată ca fiind una greoaie și nu aduce plus 

valoare, având în vedere că Programele Operaționale în integralitate fac obiectul unei 

analize ex-ante prin care se arată ca măsurile sunt necesare, adecvate/eficace, bine 

construite și răspund nevoilor de dezvoltare. 

 

   

Ajutoare pentru proiecte de cooperare teritorială europeană: 

Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate 

care gestionează programe de cooperare teritorială europeană, vizează exceptarea de la 

aplicarea regulilor privind ajutorul de stat în cazul proiectelor şi programelor Interreg.  

În situația în care această propunere nu poate fi agreată la nivelul Comisiei Europene, apreciem 

ca fiind necesară crearea unui cadru legal cât mai clar și care să nu genereze dificultăți 

suplimentare în gestionarea și implementarea programelor de cooperare teritorială europeană, 

conform următoarelor sugestii de modificare1: 

 Alinierea intensității ajutorului pentru proiectele de cooperare teritorială 

europeană cu ratele maxime de cofinanțare din propunerea de regulament 

Interreg (în caz contrar, povara administrativă la nivelul programelor ar fi 

considerabilă, dată fiind varietatea tipurilor de beneficiari, numărul mare de state 

participante în programele transnaționale, de exemplu, precum și participarea în 

câteva dintre programe a unor state terțe, non-UE, cărora regulamentele privind 

ajutorul de stat nu le sunt direct aplicabile, iar stabilirea unor plafoane diferențiate 

pe țări ar conduce la un tratament discriminatoriu pentru partenerii din statele 

membre); 

                                                           
1 Propunerile antemenţionate au fost discutate informal de către reprezentanții Interreg în cadrul unui grup de lucru 

din luna septembrie a.c. cu reprezentanții DG REGIO şi DG Competition. 



 Eliminarea prevederilor suplimentare de eligibilitate a cheltuielilor (art. 20, 

paragraful 3), întrucât lista cheltuielilor eligibile e deja prevăzută în regulamentele 

specifice programelor Interreg şi precizarea ar putea conduce la riscul apariției unei 

discrepanțe între regulile aplicabile fondurilor europene și al celor de ajutor de stat, 

lăsând loc pentru interpretare; 

 Creșterea pragului de 20.000 de euro pentru ajutoarele acordate 

întreprinderilor pentru participarea la proiecte de cooperare teritorială 

europeană; 

 Renunțarea la necesitatea de notificare, monitorizare şi raportare referitoare 

la ajutorul pentru terţi, indiferent de intensitatea ajutorului (chiar cu 

diminuarea plafonului la 5.000 de euro).  

 

 

 

 


