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Notă explicativă care însoțește propunerea de revizuire a Orientărilor privind ajutoarele 

regionale 

Scopul prezentei note este de a clarifica obiectivul și domeniul de aplicare al propunerii de revizuire a 

Orientărilor privind ajutoarele regionale („OAR”). Aceasta însoțește consultarea cu privire la 

propunerea privind ajutoarele de stat regionale, care va dura 10 săptămâni.  

Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice sunt invitate să își prezinte opiniile cu privire la 

propunerea Comisiei privind noile OAR. Pe lângă consultare, se va organiza și o reuniune cu statele 

membre în vederea colectării de feedback cu privire la proiectul de orientări.  

Consultarea va fi lansată pe baza versiunii în limba engleză a proiectului de orientări. Traducerile în 

toate limbile UE vor fi adăugate treptat pe site de îndată ce vor fi finalizate. Părțile interesate sunt 

invitate să își prezinte observațiile în format electronic și ar trebui să indice în mod clar dacă 

răspunsul lor este confidențial. În acest caz, ar trebui furnizată și o versiune neconfidențială a 

răspunsului, care poate fi publicată pe site-ul DG Concurență. 

1. Context 

Uniunea Europeană este caracterizată de disparități regionale semnificative în ceea ce privește 

bunăstarea economică, veniturile și șomajul, disparități care riscă să fie exacerbate de impactul 

economic al pandemiei actuale de COVID-19. Ajutoarele regionale sunt destinate sprijinirii 

dezvoltării economice în regiunile defavorizate ale Uniunii, asigurând în același timp condiții de 

concurență echitabile între statele membre. Acestea reprezintă un instrument important utilizat de 

statele membre pentru consolidarea dezvoltării regionale.  

Arhitectura actuală a cadrului care reglementează ajutoarele regionale cuprinde patru elemente: 

 dispozițiile tratatului1 definite la articolul 107 alineatul (3) litera (a) și la articolul 107 

alineatul (3) litera (c);  

 dispozițiile privind ajutoarele regionale cuprinse în Regulamentul general de exceptare pe 

categorii de ajutoare (RGECA)2; 

 Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (OAR)3; și  

 hărțile ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020, fiecare dintre acestea fiind aprobată 

prin decizii ale Comisiei. 

În OAR, Comisia stabilește condițiile în care ajutoarele regionale pot fi considerate compatibile cu 

piața internă, precum și criteriile de identificare a zonelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la 

articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat. Hărțile ajutoarelor regionale stabilesc regiunile 

eligibile pentru ajutor (regiuni asistate). 

În 2019, Comisia a lansat o evaluare a cadrului privind ajutoarele regionale în contextul verificării 

adecvării4 pachetului de modernizare a ajutoarelor de stat din 2012, pentru a evalua dacă orientările 

privind ajutoarele regionale erau încă adecvate scopului. Rezultatele preliminare au arătat că normele 

au funcționat în principiu bine, dar sunt necesare ajustări punctuale pentru perioada ulterioară. 

                                                           
1 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
2 A se vedea JO L 187, 26.6.2014, p. 1. În 2017, RGECA a fost modificat (JO L 156, 20.6.2017, p. 1-18). 
3 A se vedea JO C 209, 23.7.2013, p. 1. La 2 iulie 2020, a fost adoptată o prelungire de un an a OAR până la 

sfârșitul anului 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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La 11 decembrie 2019, Comisia a publicat Comunicarea privind Pactul verde european, care prezintă 

politicile de transformare a Europei în primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de 

dioxid de carbon până în 2050. Punerea în practică a Pactului verde european necesită acțiuni în toate 

sectoarele. Mai mult decât atât, la 19 februarie 2020 a fost prezentată Strategia digitală europeană, 

care își propune să facă din transformarea digitală o oportunitate pentru cetățeni și întreprinderi, 

contribuind totodată la atingerea obiectivului ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic 

până în 2050. Această tranziție dublă către o economie ecologică și digitală necesită, de asemenea, 

alinierea normelor actuale privind ajutoarele de stat. Comisia continuă să analizeze și să evalueze 

măsurile suplimentare în materie de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat care pot 

contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde european, măsuri care trebuie să se bazeze pe 

criterii clare și obiective. 

OAR pentru perioada 2014-2020 urmau să expire la sfârșitul anului 2020 și au fost prelungite, la 

2 iulie 2020, până la sfârșitul anului 20215. Se preconizează că noile OAR vor fi adoptate la începutul 

anului 2021, astfel încât statele membre să dispună de suficient timp pentru pregătirea și notificarea 

hărților naționale ale ajutoarelor regionale, având în vedere că noile orientări sunt prevăzute să intre în 

vigoare la începutul anului 2022. 

Dispozițiile privind ajutoarele regionale cuprinse în RGECA nu fac obiectul acestei consultări. Cu 

toate acestea, în cadrul exercițiului în curs de verificare a adecvării au fost evaluate și dispozițiile 

respective, iar rezultatele vor fi publicate în al treilea trimestru al anului 2020. La 2 iulie 2020, 

Comisia a anunțat o prelungire cu trei ani a RGECA, până la sfârșitul anului 20236. 

2. Modificările propuse în proiectul de text al Orientărilor revizuite privind ajutoarele 

regionale 

 

Revizuirea OAR se bazează în mare măsură pe rezultatele preliminare7, pe dovezile și datele colectate 

în contextul evaluării OAR pentru perioada 2014-2020, printre care se numără o consultare a părților 

interesate8, un studiu de evaluare retrospectivă9 și consultarea publică privind toate normele vizate de 

verificarea adecvării10, combinate cu experiența Comisiei rezultată din practica sa decizională. În plus, 

orientările trebuie să fie adaptate la condițiile economice actuale și să țină seama de noile priorități 

politice, cum ar fi Pactul verde european și Strategia digitală.  

Având în vedere natura lor de orientări existente și în urma rezultatelor evaluării, OAR sunt 

considerate, în general, adecvate scopului. Modificările aduse OAR în vigoare sunt doar limitate și nu 

există opțiuni de politică semnificative care să fie evaluate în cadrul unei evaluări separate a 

impactului, aceasta nefiind, așadar, considerată necesară pentru această inițiativă.  

Mai concret, orientările sunt revizuite punându-se accentul pe următoarele domenii:  

 OAR au fost adoptate în 2013, cu câteva luni înainte de RGECA. Acest lucru a dus la apariția 

câtorva diferențe între cele două texte, care ar trebui evitate din motive de coerență și 

claritate. Prin urmare, terminologia, definițiile etc. sunt aliniate pe cât posibil la RGECA. 

Sau adus, de asemenea, modificări limitate în ceea ce privește structura textului în scopul 

îmbunătățirii logicii, eliminării repetițiilor etc. În plus, secțiunile privind evaluarea și 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei nu a fost încă publicat la momentul lansării consultării. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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transparența sunt actualizate astfel încât să se asigure coerența tuturor normelor privind 

ajutoarele de stat. 

 Din domeniul de aplicare al OAR sunt excluse sectoarele care fac obiectul orientărilor 

specifice privind ajutoarele de stat și sectoarele care se confruntau cu o supracapacitate 

structurală istorică, și anume sectorul siderurgic și sectorul fibrelor sintetice. Excluderile 

sectoriale de la punctul 10 din actualele OAR sunt actualizate ținând seama de evoluția 

sectoarelor și a pieței. În consecință, fibrele sintetice nu mai sunt excluse, deoarece rezultatele 

preliminare ale verificării adecvării indică faptul că acest sector nu mai este în supracapacitate 

structurală. În schimb, excluderea sectorului siderurgic pare să rămână justificată. Producția 

de lignit și de cărbune nu este considerată compatibilă cu piața internă, întrucât investițiile în 

acest sector nu sunt conforme cu obiectivele Pactului verde european; prin urmare, se propune 

excluderea acestui sector din domeniul de aplicare al viitoarelor OAR. În cele din urmă, s-a 

eliminat posibilitatea acordării de ajutoare în cadrul OAR pentru infrastructurile de bandă 

largă și de cercetare, întrucât Comisia nu are cunoștință de utilizarea efectivă a acestor 

dispoziții și întrucât există orientări specifice11 pentru ambele domenii, orientări care sunt, la 

rândul lor, în curs de revizuire pentru a rămâne adecvate scopului din perspectiva obiectivelor 

de politică ale Comisiei. Prin urmare, pare preferabil ca orice ajutor pentru aceste două 

sectoare să fie reglementat de orientările specifice. 

 OAR stabilesc condițiile de selectare a regiunilor eligibile pentru ajutor care vor fi 

reprezentate în hărțile ajutoarelor regionale. În general, primul element necesar pentru 

definirea hărților constă în stabilirea punctului de plecare al acoperirii demografice totale, 

determinând procentul din populația totală a UE care va fi acoperit de regiunile asistate. În 

următoarele etape, Comisia va stabili zonele asistate desemnate ca zone „a” și zone „c” 

prestabilite, pe baza metodologiei definite în orientările privind ajutoarele regionale și în cele 

mai recente statistici disponibile cu privire la PIB și la șomaj. Această metodologie, care a 

fost aplicată la momentul conceperii hărților regionale în 2013 și, într-o măsură mai limitată, 

la momentul evaluării intermediare a hărților, a funcționat în mod corespunzător și nu i s-au 

adus critici fundamentale. Prin urmare, se propune ca metodologia să rămână neschimbată. 

Cu toate acestea, hărțile actuale ale ajutoarelor regionale au fost determinate pe baza 

statisticilor din 2008-2010 și, prin urmare, nu mai reflectă realitatea economică. În consecință, 

acoperirea ajutoarelor regionale, zonele „a” și zonele „c” predefinite sunt actualizate folosind 

metodologia menționată mai sus, pe baza celor mai recente statistici privind PIB-ul și 

șomajul, abordare aliniată la procedura din ultima perioadă. Plafonul populației a fost stabilit 

la 47 %. Hărțile ajutoarelor regionale vor fi valabile pentru perioada 2022-2027.  

În ceea ce privește perturbările economice create de pandemia de COVID-19, Comisia a pus 

în aplicare instrumente mai bine direcționate. În același timp, șocul provocat de pandemie ar 

putea avea efecte de durată mai lungă asupra anumitor regiuni. În acest stadiu, este prea 

devreme să se prevadă impactul crizei COVID-19 pe termen mediu și lung și regiunile care 

vor fi afectate în mod deosebit. Pentru a aborda dificultățile statelor membre care au fost cele 

mai afectate de criză, Comisia intenționează să realizeze, în 2024, o revizuire la jumătatea 

perioadei a hărților ajutoarelor regionale, care va ține seama de statisticile din anii 2020-2022.  

 Dispozițiile actuale privind intensitatea ajutoarelor din OAR se bazează pe ipoteza că 

intensitățile ridicate ale ajutoarelor sunt justificate în regiunile cu un PIB scăzut pe cap de 

locuitor, pentru a favoriza recuperarea decalajului de către regiunile mai puțin dezvoltate. 

OAR actuale au introdus o reducere generalizată a plafoanelor intensității ajutoarelor pentru 

toate categoriile de regiuni, cu excepția celor mai defavorizate. Aceasta a fost justificată de 

                                                           
11 Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de 

comunicații în bandă largă (JO C25, 26.1.2013, p. 1); Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, 

dezvoltare și inovare (JO C 198, 27.6.2014, p. 1-29).  
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diferite motive, cum ar fi reducerea disparităților în interiorul UE și integrarea sporită a pieței 

interne (ceea ce face să crească posibilitatea ca ajutorul acordat într-un loc să fie resimțit în 

altă parte). În perioada actuală, OAR au funcționat bine, iar disparitățile regionale ar putea fi 

reduse și mai mult. În proiectul propus, intensitățile maxime ale ajutoarelor au fost totuși 

majorate la nivelurile din OAR anterioare pentru a sprijini obiectivele Pactului verde 

european și ale Strategiei digitale, permițând stimulente suplimentare pentru investițiile 

private în aceste regiuni, inclusiv investițiile întreprinderilor mari din zonele „a”.  

 În același timp, având în vedere că s-a constatat că este puțin probabil ca ajutoarele pentru 

întreprinderile mari să aibă un efect de stimulare a investițiilor, OAR au autorizat acordarea 

de ajutoare pentru investiții întreprinderilor mari în zonele „c” într-o măsură mai mică decât 

pentru investițiile IMM-urilor. Într-adevăr, OAR actuale limitează posibilitatea acordării de 

ajutoare întreprinderilor mari în zonele „c” la ajutoarele pentru investiții inițiale care permit 

crearea de noi activități economice în zonă (investiții de tip greenfield; diversificarea către noi 

produse). OAR actuale introduc posibilitatea acordării de ajutoare întreprinderilor mari din 

zonele „c” pentru diversificarea activităților existente prin noi inovări în materie de procese, 

sub rezerva notificării și a aprobării de către Comisie.  

Din practica decizională a Comisiei reiese că numai un singur caz de „noi inovări în materie 

de procese” a fost aprobat în cursul celor 6 ani de punere în aplicare a OAR. Conform 

rezultatelor evaluării preliminare extrase din studiul de evaluare externă și observațiilor 

primite în cadrul consultării părților interesate și a statelor membre, dispozițiile actuale 

privind ajutoarele de stat pentru noi inovări în materie de procese induc o sarcină 

administrativă considerabilă, ceea ce duce la utilizarea preferențială a altor tipuri de ajutoare. 

Prin urmare, se propune eliminarea acestei dispoziții specifice, menținându-se posibilitatea 

beneficierii de ajutoare pentru investițiile de tip greenfield și de diversificare, care nu a fost 

contestată în cadrul evaluării. 

 Procesul de selecție a regiunilor asistate implică, după desemnarea de către Comisie a zonelor 

„a” și a zonelor „c” predefinite, selectarea de către statele membre a așa-numitelor zone „c” care 

nu sunt predefinite. În conformitate cu normele existente (punctul 168 din OAR actuale), există 

cinci categorii, destul de eterogene, de zone „c” care nu sunt predefinite: (i) primele două sunt 

definite prin referire la numărul de locuitori, la PIB-ul pe cap de locuitor și la rata șomajului; 

(ii) a treia categorie se referă la zonele izolate din punct de vedere geografic (insule, munți, 

peninsule), sub rezerva respectării anumitor condiții; (iii) a patra categorie se referă la regiunile 

adiacente unei zone „a” sau unei țări terțe, sub rezerva respectării anumitor condiții; iar (iv) a 

cincea categorie se referă la regiunile care se confruntă cu schimbări structurale majore sau se 

află într-o scădere relativă gravă, sub rezerva respectării anumitor condiții.  

S-au păstrat cele cinci criterii de la punctul 168 din OAR actuale, pe baza cărora statele 

membre pot desemna zonele „c” care nu sunt predefinite, întrucât nu au fost aduse în discuție 

probleme fundamentale în această privință la momentul elaborării hărților ajutoarelor 

regionale sau în cadrul consultării publice. Cu toate acestea, pentru a se evita ca statele 

membre să lucreze de două ori în ceea ce privește zonele de tranziție justă, se propune ca 

statele membre să poată atribui zonelor de tranziție justă statutul de zone „c” care nu sunt 

predefinite, fără a furniza o justificare suplimentară, astfel cum ar trebui în mod normal să 

furnizeze pentru aplicarea criteriului 5. Într-adevăr, pentru zonele de tranziție justă, se 

consideră că planul respectiv pentru o tranziție justă include o dovadă suficientă a existenței 

unei schimbări structurale. 

 Pe lângă modificările propuse deja în proiectul de text, Comisia invită părțile interesate să 

formuleze observații din care să reiasă dacă și în ce măsură ar fi oportun să se includă în OAR 

măsuri suplimentare bazate pe criterii clare și obiective care să contribuie la realizarea 

obiectivelor Pactului verde.  


