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(1) Următoarele norme privind ajutoarele de stat adoptate în cadrul inițiativei de 
modernizare a ajutoarelor de stat din 2012 vor expira până la sfârșitul anului 2020: 
- Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-20201 

referitoare la hărțile naționale ale ajutoarelor regionale;  
- Orientările privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare 

de risc2; 
- Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie3; 
- Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare4 și 
- Comunicarea privind proiectele importante de interes european comun (PIIEC)5. 

(2) Pentru a asigura predictibilitatea și securitatea juridică în contextul pregătirii unei 
eventuale actualizări viitoare a normelor privind ajutoarele de stat adoptate ca parte a 
inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de stat, Comisia va lua măsuri în două 
etape.  

(3) În primul rând, Comisia va prelungi cu încă doi ani, și anume până la 
31 decembrie 2022, perioada de valabilitate a normelor privind ajutoarele de stat care, 
altfel, ar expira până la sfârșitul anului 2020. În al doilea rând, în conformitate cu 
Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare, Comisia va evalua aceste norme 
alături de alte norme privind ajutoarele de stat adoptate ca parte a inițiativei privind 
modernizarea ajutoarelor de stat. La 7 ianuarie 2019, Comisia a lansat evaluarea 
normelor menționate mai sus sub forma unei „verificări a adecvării”. Pe această bază, 
Comisia poate decide ulterior dacă să prelungească sau, eventual, să actualizeze 
normele menționate mai sus. 

(4) Având în vedere sfera amplă a verificării adecvării și dat fiind că rezultatele 
evaluărilor nu vor fi disponibile înainte de începutul anului 2020, nu se poate adopta în 
timp util o decizie de politică privind formatul normelor de după 2020 care să asigure 

                                                 
1  Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, JO C 209, 23.7.2013, 
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securitate juridică și stabilitate pentru părțile interesate în ceea ce privește normele 
aplicabile după 2020. Prelungirea va permite astfel evaluarea adecvată a normelor și 
va asigura, pentru statele membre, predictibilitatea și stabilitatea normelor. 
 

(5) Prin urmare, este oportună o prelungire pe termen scurt a normelor privind ajutoarele 
de stat care expiră până la sfârșitul anului 2020, astfel încât Comisia să poată evalua în 
mod adecvat normele și să se asigure previzibilitate și stabilitate pentru statele membre 
și părțile interesate.  

(6) Având în vedere cele de mai sus, Comisia prelungește perioada de valabilitate a 
Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 referitoare 
la hărțile naționale ale ajutoarelor regionale, a Orientărilor privind ajutoarele de stat 
pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc, a Orientărilor privind ajutoarele de 
stat pentru protecția mediului și energie, a Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru 
salvare și restructurare și a Comunicării privind proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC) până la 31 decembrie 2022. 

(7) În ceea ce privește hărțile naționale ale ajutoarelor regionale, Comisia invită statele 
membre să notifice prelungirea valabilității hărților lor naționale ale ajutoarelor 
regionale. Statele membre au posibilitatea să notifice o ajustare a hărților lor naționale 
ale ajutoarelor regionale pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 
31 decembrie 2022, urmând metodologia prezentată mai jos. Această metodologie 
permite să se efectueze, în anumite condiții, modificări limitate la hărțile naționale ale 
ajutoarelor regionale aprobate.  

Având în vedere cele mai sus,  
Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 se modifică după 
cum urmează. După punctul 178 se introduc următoarele puncte:  

„1781 Având în vedere că valabilitatea hărților naționale ale ajutoarelor regionale 
expiră la 31.12.2020, Comisia invită statele membre să notifice Comisiei intenția lor 
de a prelungi valabilitatea hărților lor naționale ale ajutoarelor regionale. Statele 
membre pot aduce modificări limitate la hărțile naționale ale ajutoarelor de stat 
regionale, în condițiile de mai jos și în conformitate cu metodologia indicată mai jos. 
 
1782 Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022, Comisia 
va stabili până în iunie 2020 lista regiunilor NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor mai 
mic de 75 % din media UE6, care nu sunt incluse în anexa I la orientări, și va publica 
o comunicare privind rezultatele acestei analize. În acel moment, Comisia va stabili 
dacă regiunile identificate pot deveni eligibile pentru ajutoare regionale în temeiul 
articolului 107 alineatul (3) litera (a) din tratat și nivelul intensității ajutorului 
corespunzător PIB-ului pe cap de locuitor. În acel moment, Comisia va ajusta și 
nivelul intensității ajutorului pentru regiunile NUTS 2 care sunt deja incluse în anexa 
I la orientări ca zone «a», dacă PIB-ul pe cap de locuitor justifică o intensitate mai 
mare a ajutorului. În cazul în care regiunile NUTS 2 nou-identificate ca având un PIB 
pe cap de locuitor sub 75 % din media UE sunt desemnate ca zone «c» pe harta 
națională a ajutoarelor regionale aprobată de Comisie pentru perioada 2014-2020, 
procentajul alocării specifice a populației pentru zonele «c» indicate în anexa 17 la 
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orientări va fi ajustat în mod corespunzător8. Până în iunie 2020, Comisia va publica 
modificările care trebuie aduse anexei 1. 
 
1783 În limita alocării specifice ajustate pentru zonele «c», un stat membru poate să 
modifice lista zonelor «c» incluse în harta sa regională pentru perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022. Aceste modificări nu pot depăși 50 % din 
acoperirea sa ajustată pentru zonele «c».  
 
1784 Până la 1 septembrie 2020, statele membre trebuie să notifice Comisiei intenția 
lor de a prelungi hărțile naționale ale ajutoarelor regionale și/sau orice modificare a 
hărților lor naționale ale ajutoarelor regionale, ca urmare a includerii unor zone «a» 
suplimentare, a ajustării intensității ajutoarelor în zonele «a» existente și a substituirii 
unor zone «c». 
1785 După s-a aprobat prelungirea valabilității hărților naționale ale ajutoarelor 
regionale până la 31 decembrie 2022, statele membre pot decide să prelungească 
schemele existente aprobate în baza prezentelor orientări. Prelungirea acestor scheme 
trebuie notificată Comisiei în timp util, înainte de data expirării acestora.” 

- Punctul 174 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor 
de finanțare de risc se înlocuiește cu următorul text:  
 
„Comisia va aplica principiile prevăzute în prezentele orientări pentru evaluarea 
compatibilității tuturor ajutoarelor pentru finanțare de risc care vor fi acordate în 
perioada cuprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2022.”  
 

- Punctul 108 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și 
energie se înlocuiește cu următorul text:  
 
„Prezentele orientări se aplică până în 2022. Cu toate acestea, ele ar trebui să 
pregătească terenul pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul de acțiune 
pentru 2030. În special, se preconizează că, în perioada cuprinsă între 2020 și 2030, 
sursele regenerabile de energie confirmate vor permite alimentarea rețelei la prețuri 
competitive, ceea ce presupune faptul că subvențiile și scutirile de responsabilități în 
materie de echilibrare ar trebui să fie eliminate în mod degresiv. Prezentele orientări 
sunt în concordanță cu acest obiectiv și vor asigura tranziția către o distribuire 
eficientă din punctul de vedere al costurilor prin intermediul unor mecanisme de 
piață.”  
 

- Punctul 246 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și 
energie se înlocuiește cu următorul text:  
 
„Prezentele orientări se vor aplica începând de la 1 iulie 2014 și vor înlocui 
Orientările privind ajutorul de stat pentru protecția mediului publicate la 
1 aprilie 2008. Acestea se vor aplica până la 31 decembrie 2022.” 
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- Punctul 135 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare se 
înlocuiește cu următorul text: 
 
„Comisia va aplica prezentele orientări de la 1 august 2014 până la 
31 decembrie 2022.” 

 
- Punctul 50 din Comunicarea privind proiectele importante de interes european comun 

(PIIEC) se înlocuiește cu următorul text: 
 
„Prezenta comunicare se va aplica de la 1 iulie 2014 până la 31 decembrie 2022.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.RON

