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Ajutoare destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale  
[articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE] 

Listă de verificare pentru statele membre 
 

La articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) se prevede că ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamități 
naturale sunt compatibile cu piața internă. În temeiul articolului 108 din TFUE, orice intenție 
a statelor membre de a acorda astfel de ajutoare trebuie notificată Comisiei, care are 
responsabilitatea de a verifica dacă s-a produs calamitatea naturală invocată, astfel încât 
acordarea ajutorului să fie justificată. 

Situațiile de urgență provocate de calamități naturale necesită reacții urgente din partea 
autorităților care acordă ajutoarele. Prin urmare, este important să se asigure luarea cu 
rapiditate a măsurilor de ajutor preconizate. Scopul acestei liste de verificare este acela de a 
oferi statelor membre orientări indicative, pe baza practicii decizionale relevante a Comisiei, 
cu privire la informațiile care urmează să fie comunicate Comisiei în vederea facilitării, 
clarificării și accelerării procesului de notificare și aprobare. 

− Partea I a listei de verificare se referă la notificarea schemelor de ajutor după producerea 
unei anumite calamități naturale. 

− Partea II a listei de verificare se referă la notificarea schemelor „ex ante” pentru anumite 
tipuri de calamități naturale. Aceste scheme se notifică în prealabil Comisiei și asigură 
cadrul general pentru acordarea ajutoarelor destinate reparării pagubelor provocate de 
producerea în viitor a unuia sau a mai multor tipuri de calamități naturale. În cazul 
producerii unei calamități naturale prevăzute într-o schemă ex ante nu mai sunt necesare 
alte notificări individuale. Cu toate acestea, schema ex ante trebuie să conțină o obligație 
de raportare ex post cu privire la evenimentul produs, conform căreia statul membru se 
angajează să informeze Comisia în legătură cu aplicarea exactă a schemei în cazul unui 
anumit eveniment. Se pot institui scheme ex ante pentru calamitățile naturale care se 
regăsesc în practica precedentă consolidată a Comisiei (de exemplu cutremure, avalanșe, 
alunecări de teren și inundații). 

− Partea III a listei de verificare se referă la informațiile care sunt necesare în contextul unei 
raportări ex post privind ajutoarele acordate conform unei scheme ex ante. 

Această listă de verificare nu este obligatorie, ar statele membre o pot utiliza ca îndrumare în 
pregătirea notificărilor1. În ceea ce privește notificările, statele membre trebuie să respecte 
procedura normală de notificare [punând la dispoziție prin sistemul SANI formularele de 
                                                 
1  Acest document de orientare este un document de lucru al serviciilor Comisiei Europene, elaborat în scop 

informativ. Documentul nu reprezintă poziția oficială a Comisiei cu privire la această chestiune, și nici nu 
anticipează o astfel de poziție. Documentul nu urmărește să constituie o interpretare a legii și nu aduce atingere 
interpretării de către Curte sau de către Tribunalul Uniunii Europene a dispozițiilor tratatului în ceea ce privește 
ajutoarele de stat. 
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notificare relevante2 care figurează la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004], care poate 
fi completată cu informații în funcție de partea relevantă din prezenta listă de verificare 
(partea I sau partea II). 

Pentru raportarea referitoare la eveniment în contextul achemelor ex-ante, statele membre sunt 
invitate să utilizeze partea III din această listă de verificare.3 

De asemenea, trebuie să se ia în considerare și normele specifice privind ajutoarele destinate 
reparării pagubelor provocate de calamități naturale întreprinderilor care desfășoară 
activități în domeniul producției, prelucrării și comercializării de produse agricole și care 
intră sub incidența anexei I la Tratat4, precum și întreprinderilor din sectorul pescuitului și 
acvaculturii5. 

*** 

PARTEA I – Notificarea schemelor după producerea unei anumite calamități naturale 

Statele membre au obligația de a notifica schemele de ajutor destinate reparării pagubelor 
provocate de o anumită calamitate naturală care s-a produs în trecut. În acest caz, statele 
membre trebuie să respecte procedura normală de notificare (prin SANI), întrucât niciun ajutor 
nu poate fi acordat înainte de aprobarea de către Comisie a schemei notificate. 

În continuare sunt enumerate mai multe elemente pe care trebuie să le conțină notificările 
respective, pe baza experienței rezultate din deciziile anterioare ale Comisiei. Această listă este 
orientativă și trebuie adaptată la caracteristicile fiecărei scheme în parte. 

1. Situația de fapt 

1.1. Tipul de eveniment 

Vă rugăm să descrieți cu claritate calamitatea naturală. În cazul în care s-au produs mai multe 
evenimente, explicați cu claritate legătura dintre acestea (de exemplu, ploi torențiale care au 
produs creșterea nivelului râurilor, inundații, alunecări de teren etc.). Vă rugăm să trimiteți 
toate documentele relevante și, în special, orice raport oficial care atestă gravitatea 
evenimentului. 

Când s-a produs calamitatea? 

                                                 
2  Formularul I de notificare generală, precum și, în cazul ajutorului pentru întreprinderile care au ca obiect de 

activitate producția, prelucrarea și comercializarea produselor agricole care intră sub incidența domeniului de 
aplicare a anexei I la tratat; formularul III.12.N (fișă de informații suplimentare privind ajutorul pentru 
compensarea pagubelor suferite de producțiile agricole sau de mijloacele de producție agricolă); sau, în cazul 
ajutorului pentru întreprinderile din sectorul pescuitului și al agriculturii, formularul III.14 (fișă de informații 
suplimentare privind ajutorul pentru sectorul pescuitului și pentru agricultură). 

3  Raportarea referitoare la eveniment trebuie privită ca fiind separată de raportarea ce trebuie efectuată în baza 
anexei 3 la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul 
CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1). 

4  Orientări comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013 (JO C 319, 27.12.2006). 
5  Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și acvacultură (JO C 84, 3.4.2008, p. 10). 
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1.2. Calificarea drept „calamitate naturală” de către statul membru 

Evenimentul a fost calificat drept calamitate naturală, în conformitate cu dreptul intern?6 Vă 
rugăm să precizați momentul când s-a produs și să furnizați o copie a documentelor relevante. 

În cazul în care există un sistem de evaluare a gravității calamităților, vă rugăm să oferiți 
explicații și să comunicați criteriile obiective pe baza cărora s-a făcut evaluarea. 

Este aceasta o „catastrofă naturală majoră” conform articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului7? 

S-a depus o cerere la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (administrat de Direcția 
Generală Politică Regională a Comisiei)? Care este stadiul/rezultatul cererii? 

Vă rugăm să precizați ce tip de date sau rapoarte meteorologice au fost luate în considerare (de 
exemplu, volumul de precipitații pe m² exprimat în mm, grafice, fotografii etc.). Este de 
preferat ca sursa acestor date să fie agenția națională de meteorologie sau un alt organism 
competent recunoscut. 

În cazul în care în aceeași (aceleași) regiune (regiuni) s-a produs de mai multe ori o astfel de 
calamitate naturală (sau evenimente similare care nu au fost calificate drept calamități naturale) 
în ultimii ani, vă rugăm să faceți o comparație cu situațiile anterioare și să evaluați gravitatea 
evenimentului în cauză. 

1.3. Aria geografică a schemei 

Vă rugăm să definiți cu claritate aria geografică a schemei (națională, regională). În ce mod și 
pe ce bază s-a definit aceasta? 

Vă rugăm să oferiți o listă detaliată a regiunilor sau a municipalităților afectate, eventual 
utilizând aceeași clasificare ca în cazul hărților privind ajutoarele regionale (nivelurile NUTS 2/ 
NUTS 3). 

Vor fi utile și următoarele informații: populația afectată (exprimată și ca procent din întreaga 
populație a țării/zonei afectate), tipurile de activități economice afectate, ponderea economică a 
regiunii (regiunilor) afectată (afectate) din PIB-ul național, hărți cu localizarea regiunilor 
afectate. 

Calamitatea are caracter transnațional (a fost declarată catastrofă naturală și de țările 
învecinate)?  

1.4. Nivelul pagubelor 

Vă rugăm să estimați nivelul pagubelor cauzate de calamitatea naturală. În ce mod și pe ce bază 
a fost definit acesta? 

                                                 
6  A se reține că această calificare în conformitate cu dreptul intern nu angajează în acest stadiu Comisia în 

legătură cu analiza pe care urmează să o efectueze [Comisia califică un anumit eveniment drept „calamitate 
naturală” în vederea aplicării articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE pe baza propriei sale practici și în 
lumina jurisprudenței Curții Europene de Justiție]. 

7  Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al 
Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3). 
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2. Temeiul juridic 

2.1. Temeiul juridic general 

Vă rugăm să precizați dacă există un temei juridic general, respectiv o lege generală privind 
intervenția în caz de calamitate naturală. Vă rugăm să puneți la dispoziție o copie a 
documentelor relevante. 

2.2. Temeiul juridic specific 

Vă rugăm să precizați dacă există un temei juridic specific, și anume un regulament de punere 
în aplicare a legii generale, un program detaliat care prevede metoda de calcul al pagubelor etc. 
Vă rugăm să puneți la dispoziție o copie a documentelor relevante. 

Vă rugăm să precizați dacă temeiul juridic a fost adoptat la nivel național sau regional. 

3. Beneficiarii 

3.1. Tipuri de beneficiari 

În cazul în care și persoanele fizice care nu desfășoară activități economice sunt îndreptățite să 
primească ajutoare în temeiul schemei, vă rugăm să separați cu claritate condițiile care se aplică 
în cazul lor de cele care se aplică întreprinderilor sau persoanelor fizice care desfășoară o 
activitate economică. Ajutoarele acordate persoanelor fizice (de exemplu, familiilor evacuate), 
în cazul în care nu există o activitate economică nu constituie ajutoare de stat în sensul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE. 

Măsura se aplică întreprinderilor mari? IMM-urilor? Microîntreprinderilor? 

Există condiții speciale pentru IMM-uri sau pentru alte tipuri de beneficiari? 

3.2. Selecția beneficiarilor 

În ce mod sunt selectați beneficiarii (de exemplu: pe baza unei cereri de acordare a ajutoarelor 
care trebuie depusă într-un anumit interval de timp după producerea calamității...)? 

Plata este garantată tuturor beneficiarilor care au depus cereri? Dacă nu, care sunt criteriile de 
acordare în cazul în care există mai multe cereri decât permite bugetul: primul venit, primul 
servit, diminuare proporțională pentru toți beneficiarii pentru a se putea răspunde favorabil 
noilor solicitanți sau altele? 

3.3. Numărul de beneficiari 

Vă rugăm să precizați numărul estimativ al beneficiarilor. Dacă este posibil, oferiți informații 
cu privire la numărul beneficiarilor, în funcție de tipul acestora și de regiunea afectată 
(de exemplu, în regiunea A: 10 întreprinderi mari, 15 IMM-uri și 20 de microîntreprinderi). 

În cazul în care nu se dispune de o listă exhaustivă a beneficiarilor la momentul notificării sau 
se produce o schimbare semnificativă a numărului acestora, trebuie să se trimită Comisiei o 
listă exhaustivă, în cel mai scurt timp, în cadrul calendarului stabilit în notificare și cel târziu la 
data depunerii raportului anual. 

3.4. Aria sectorială a schemei 

Vă rugăm să precizați cu claritate sectoarele cărora li se aplică schema (întreprinderi care 
desfășoară activități în toate sectoarele economice, întreprinderi limitate la anumite sectoare sau 
întreprinderi care exclud anumite sectoare?). 
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Vă rugăm să precizați dacă, având în vedere normele specifice aplicabile întreprinderilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii și întreprinderilor care desfășoară activități de producție, 
prelucrare și comercializare a produselor agricole care intră sub incidența anexei I la Tratat, 
schema în cauză reglementează aceste sectoare sau, dacă a fost sau va fi notificată separat 
Comisiei, o altă schemă care va reglementa unul dintre aceste sectoare sau ambele. 

În cazul în care unele sectoare sunt excluse, s-a planificat adoptarea unei scheme sectoriale? 

4. Termenul de notificare și durata 
Între pagube și calamitatea naturală trebuie să existe o legătură cauzală. Aceasta va fi mai ușor 
de demonstrat dacă ajutorul este notificat într-un interval de timp „rezonabil” după producerea 
calamității.8 

Vă rugăm să vă asigurați că există o clauză suspensivă care prevede clar că nu se va acorda 
niciun ajutor înainte de aprobarea de către Comisie a schemei notificate. 

Care este termenul-limită până la care beneficiarii pot solicita despăgubiri pentru pagubele 
cauzate de calamitatea naturală respectivă? 

Care este termenul-limită până la care se poate acorda ajutorul conform schemei notificate? În 
această privință vă rugăm să rețineți că numai schemele cu durată limitată vor fi autorizate de 
către Comisie.9 

Care este termenul-limită până la care beneficiarii pot primi plăți din ajutorul acordat conform 
schemei notificate?10 

5. Bugetul și finanțarea 
Precizați cu claritate bugetul total estimat al schemei, precum și defalcarea estimată pe ani 
(dacă durata este mai mare de 1 an) și pe tranșe (în cazul în care plata se va efectua în tranșe). 

În cazul în care bugetul nu este stabilit definitiv în acest stadiu al verificării pagubelor, datele 
disponibile trebuie furnizate cât mai curând posibil, în cadrul unui calendar rezonabil și cel 
târziu la depunerea raportului anual. 

Precizați modalitatea de finanțare a ajutorului. Dacă ajutorul nu este finanțat prin bugetul 
general al statului/regiunii/municipalității, vă rugăm să explicați modalitatea de finanțare a 
acestuia. 

                                                 
8  De exemplu, în cazul ajutoarelor pentru sectorul agricol, în lipsa unei justificări specifice, Comisia nu va 

aproba propunerile de ajutoare depuse după mai mult de trei ani de la producerea evenimentului (punctul 119 
din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013); în sectorul 
pescuitului și acvaculturii, măsura de ajutor trebuie notificată Comisiei în interval de un an de la evenimentul 
la care se referă (punctul 4.4 din Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și 
acvacultură). 

9  Până la maximum șase ani pentru ajutoarele acordate industriei prelucrătoare și altor sectoare [a se vedea, de 
asemenea, articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 
21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a 
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1, modificat) și punctului 7.2 
partea I din formularul general de notificare atașat la acest Regulament]; până la maximum șapte ani în cazul 
ajutoarelor acordate sectorului agricol (în conformitate cu secțiunea VIII.B din Orientările comunitare privind 
ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013). 

10  De exemplu, pentru ajutoarele acordate sectorului agricol, în lipsa unei justificări specifice, Comisia nu va 
aproba propunerile ca ajutoarele să fie plătite pe o perioadă mai mare de patru ani de la producerea 
evenimentului (punctul V.B.1 din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și 
forestier 2007-2013). 
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Schema va fi cofinanțată din fondurile structurale/Fondul de coeziune?  
Dacă da, vă rugăm să confirmați că se vor respecta normele aplicabile acestor fonduri, în 
special dispozițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
(„Regulamentul general privind fondurile structurale”). 

Schema va fi cofinanțată prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (EUSF)?   
Dacă da, vă rugăm să confirmați că se vor respecta normele aplicabile acestui fond, în special 
dispozițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2012/200211 al Consiliului de instituire a 
EUSF, precum și prevederile deciziei de acordare a asistenței din EUSF pentru acest tip de 
calamitate. 

6. Costurile eligibile 

6.1. Tipul de pagube vizate 

Între pagube și calamitatea naturală trebuie să existe o legătură cauzală. Cum se va constata 
faptul că pagubele sunt cauzate exclusiv de calamitate? Vă rugăm să trimiteți toate documentele 
relevante și, mai ales, orice raport oficial. 

Vă rugăm să definiți cu claritate tipul de pagube vizate. De exemplu, precizați dacă sunt pagube 
cauzate utilajelor și echipamentelor, clădirilor (vă rugăm să diferențiați între clădirile cu 
destinație comercială și cele cu destinație rezidențială), infrastructurii, vehiculelor (bunuri 
mobile înregistrate), bunurilor mobile neînregistrate (de exemplu, mobilă), stocurilor, 
producției neterminate, produselor și mărfurilor, pagube cauzate de pierderea veniturilor, 
pagube cauzate de suspendarea activității comerciale... 

Există tipuri de pagube care sunt excluse în mod explicit? 

6.2. Metoda de calcul pentru stabilirea pagubelor 

Vă rugăm să precizați metodologia detaliată pentru fiecare tip de pagube. 

Exemple: 

− pentru pagubele produse utilajelor și echipamentelor: metoda valorii de achiziție 
modificate; 

− pentru pagubele produse stocurilor, bunurilor finite etc.: pe baza documentelor contabile 
care atestă existența acestora la momentul producerii pagubei; 

− pentru pagubele cauzate de pierderi de venituri: câștigul mediu înainte de deducerea 
dobânzilor și a impozitelor, a costurilor de amortizare și a costurilor cu forța de muncă, 
stabilite pe baza declarației de venit și înmulțite cu numărul zilelor în care activitatea a 
fost suspendată. 

Vă rugăm să precizați modul de constatare a pagubelor (expert independent, autoevaluarea 
pagubelor până la concurența unei anumite sume...) pentru fiecare beneficiar în parte. 

Atunci când se evaluează pagubele și costurile eligibile se ia în considerare amortizarea 
bunurilor materiale ? 

În cazul în care pagubele nu pot fi reparate, vă rugăm să descrieți condițiile în care schema 
reglementează înlocuirea acestora (cumpărarea de echipamente noi sau construirea unei 
infrastructuri și a unor clădiri noi...). 

                                                 
11  A se vedea nota de subsol 5. 
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Există condiții restrictive de orice fel (de exemplu, un cuantum minim sau maxim al pagubelor, 
compensarea unui singur tip de pagube pe beneficiar, interdicția combinării specifice a 
anumitor tipuri de pagube...)? 

Cum se previne compensarea excesivă? Vă rugăm să explicați în amănunt mecanismul prin 
care se previne compensarea a peste 100 % din pagubele cauzate în mod direct de calamitate 
(de exemplu, prin deducerea plăților de asigurare). 

7. Forma și cuantumul ajutoarelor 
Vă rugăm să precizați forma în care ajutorul va fi pus la dispoziția beneficiarului. Exemple: 
subvenție directă, subvenție rambursabilă, credit preferențial (inclusiv detalii privind modul de 
garantare a creditului), subvenționarea dobânzii, avantaj fiscal (precizați felul acestuia: 
deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amânare a plății 
impozitului, altul), reducerea contribuțiilor la asigurările sociale (sau acceptarea plății cu 
întârziere a acestora), ștergerea datoriilor, garanția (inclusiv, printre altele, informații privind 
creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, cauțiunea cerută și prima de plată). 

În cazul formelor de ajutor netransparente (altele decât subvențiile directe), vă rugăm să 
precizați modul în care se va calcula echivalentul subvenție brută (GGE). 

Pentru fiecare instrument de ajutor, vă rugăm să furnizați o descriere exactă a normelor și a 
condițiilor de aplicare, menționând, în special, intensitatea ajutorului și tratamentul fiscal, 
respectiv dacă ajutorul se acordă în mod automat odată ce sunt îndeplinite anumite criterii 
obiective (dacă da, vă rugăm să menționați aceste criterii) sau dacă autoritățile care acordă 
ajutorul beneficiază de o marjă de apreciere. 

Schema permite alegerea și/sau combinarea a diferitelor forme de ajutor (pe baza anumitor 
criterii sau nu)? Vă rugăm să explicați. 

Schema prevede o valoare maximă a ajutorului pe beneficiar? 

8. Intensitatea ajutorului și cumularea 
Intensitatea ajutorului se va exprima ca procent din cuantumul ajutorului împărțit la costurile 
eligibile. Vă rugăm să precizați posibilitățile de diferențiere a intensității ajutorului (de 
exemplu, pentru bunurile asigurate și cele neasigurate, pentru diferite tipuri de costuri eligibile, 
pentru diferite forme de ajutor, pentru diferite tipuri de pagube, pentru diferite tipuri de 
beneficiari etc.). 

Există posibilitatea ca ajutorul să fie cumulat cu un alt ajutor primit în conformitate cu alte 
scheme locale, regionale, naționale sau comunitare pentru acoperirea acelorași costuri eligibile 
pentru același obiectiv/obiective diferite? Dar cu un sprijin de minimis, cu plățile de asigurări 
sau cu fonduri provenind din alte surse? 

Vă rugăm să furnizați o explicație clară privind posibilitatea cumulării ajutorului care urmează 
să fie acordat conform schemei notificate cu alte ajutoare sau despăgubiri primite din alte surse. 

Despăgubirea se va calcula la nivelul fiecărui beneficiar. Despăgubirea totală, inclusiv ajutorul 
acordat conform schemei, plățile de asigurare și alte măsuri de sprijin, nu trebuie să depășească 
100% din costul pagubelor cauzate de calamitatea naturală. 

9. Autoritatea care acordă ajutorul și administrarea schemei  
Vă rugăm să precizați care este autoritatea care acordă ajutorul (aceasta poate fi diferită în 
funcție de forma ajutorului). 
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Vă rugăm să precizați nivelurile decizionale/autoritățile responsabile cu administrarea schemei.  

Au fost înființate organisme speciale pentru administrarea schemei (de exemplu, comisii 
regionale etc.)? Dacă da, vă rugăm să explicați componența, mandatul, competențele acestora 
etc. 

Vă rugăm să explicați cerințele de bază care trebuie îndeplinite de cererile de acordare a 
ajutorului (termenele-limită pentru depunerea cererilor, formularele specifice de cerere...).  

Ce dovezi trebuie să fie furnizate de către beneficiari (facturi, rapoarte de inspecție a clădirilor, 
comenzi de materiale etc.)? Cine va aduna și cine va evalua dovezile (experți independenți, 
comisii speciale, autoevaluare în cazul pagubelor care se situează sub un anumit prag...)? 

Vă rugăm să precizați autoritatea responsabilă pentru efectuarea plăților. În cazul în care există 
mai multe autorități responsabile, vă rugăm să explicați modul de interacționare a acestora și, în 
special, modul în care se va asigura că toate plățile sunt identificate și că nu se va ajunge la 
compensare excesivă, ca efect al cumulării. 

*** 

PARTEA II – Notificarea schemelor ex ante pentru anumite tipuri de calamități naturale  

Statele membre pot notifica un cadru general pentru ajutoarele destinate reparării pagubelor 
provocate de producerea în viitor a unuia sau a mai multor tipuri de calamități naturale, fără a 
mai fi obligate să notifice separat ajutorul acordat în fiecare situație. Se pot institui astfel de 
scheme ex ante pentru calamitățile naturale care se regăsesc în practica consolidată a Comisiei 
(de exemplu, cutremure, avalanșe, alunecări de teren și inundații). Schemele ex ante trebuie să 
conțină o obligație de raportare ex post conform căreia statul membru se angajează să 
informeze Comisia în legătură cu aplicarea exactă a schemei în cazul unui anumit eveniment.  

În continuare sunt enumerate mai multe elemente care apar în practica anterioară a Comisiei și 
care trebuie să fie prezente în cuprinsul notificărilor ex ante. Această listă este orientativă și 
poate fi adaptată la caracteristicile fiecărei scheme în parte.  

1. Situația de fapt 

1.1. Tipul de eveniment(e) 

Vă rugăm să precizați cu claritate ce tip de calamitate (calamități) naturală (naturale) este (sunt) 
vizată (vizate) de schema notificată. 

1.2. Calificarea drept „calamitate naturală” de către statul membru 

Vă rugăm să precizați criteriile oficiale pe baza cărora o situație se califică drept calamitate 
naturală [sisteme naționale, coerență cu definiția „catastrofei naturale majore” conform 
articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului12, altele?). 

Vă rugăm să explicați care sunt nivelurile decizionale implicate (de exemplu, decret 
prezidențial, hotărâre ministerială, decizie a autorităților regionale sau locale). 

Vă rugăm să precizați ce tip de date sau rapoarte meteorologice se vor lua în considerare (de 
exemplu, volumul de precipitații pe m² exprimat în mm, grafice, fotografii etc.). Este de 

                                                 
12  A se vedea nota de subsol 5. 
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preferat ca sursa acestor date să fie agenția națională de meteorologie sau un alt organism 
competent recunoscut. 

În cazul în care există un sistem de evaluare a gravității calamităților, vă rugăm să oferiți 
explicații și să comunicați criteriile obiective pe baza cărora se face evaluarea. 

1.3. Aria geografică a schemei 

Vă rugăm să definiți cu claritate aria geografică a schemei (regională, națională?). În ce mod și 
pe ce bază s-a definit aceasta? 

2. Temeiul juridic 

2.1. Temeiul juridic general  

Vă rugăm să precizați dacă există un temei juridic general, respectiv o lege generală privind 
intervenția în caz de calamitate naturală. Vă rugăm să puneți la dispoziție o copie a 
documentelor relevante. 

2.2. Temeiul juridic specific 

Vă rugăm să precizați dacă există un temei juridic specific, respectiv un regulament de punere 
în aplicare a legii generale, un program detaliat care prevede metoda de calcul al pagubelor etc. 

Vă rugăm să precizați dacă temeiul legal a fost adoptat la nivel național sau regional și să 
puneți la dispoziție o copie a documentelor relevante. 

3. Beneficiarii 

3.1. Tipuri de beneficiari 

În cazul în care și persoanele fizice care nu desfășoară activități economice sunt îndreptățite să 
primească ajutoare în conformitate cu schema, vă rugăm să separați cu claritate condițiile care 
se aplică în cazul lor, de cele care se aplică întreprinderilor sau persoanelor fizice care 
desfășoară o activitate economică. Ajutoarele acordate persoanelor fizice (de exemplu, 
familiilor evacuate), în cazul în care nu există activitate economică, nu constituie ajutoare de 
stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. 

Măsura se aplică întreprinderilor mari? IMM-urilor? Microîntreprinderilor? 

Există condiții speciale pentru IMM-uri sau pentru alte tipuri de beneficiari? 

3.2. Selecția beneficiarilor 

Cum se vor selecta beneficiarii (de exemplu: pe baza unei cereri de acordare a ajutoarelor care 
trebuie depusă într-un anumit interval de timp după producerea calamității…)? 

În cazul în care bugetul va fi insuficient, cum vor fi selectați beneficiarii? 

3.3. Numărul de beneficiari 

Dacă este posibil, precizați numărul estimat al beneficiarilor. 

3.4. Aria sectorială a schemei  

Vă rugăm să precizați cu claritate căror sectoare li se aplică schema (întreprinderi care 
activează în toate sectoarele economice, întreprinderi dintr-un număr limitat de sectoare sau cu 
excepția anumitor sectoare?)  
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Vă rugăm să precizați dacă, având în vedere normele specifice aplicabile întreprinderilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și întreprinderilor care desfășoară activități în 
domeniul producției, prelucrării și comercializării produselor agricole care intră sub incidența 
anexei I la tratat, schema în cauză se referă la aceste sectoare sau dacă o altă schemă, care se va 
referi la unul dintre aceste sectoare sau la ambele, a fost sau va fi notificată separat către 
Comisie. 

Dacă se exclud unele sectoare, s-a planificat adoptarea unei scheme sectoriale?  

4. Durata 
Între pagube și calamitatea naturală trebuie să existe o legătură cauzală. Aceasta va fi mai ușor 
de demonstrat dacă ajutorul va fi notificat într-un interval de timp „rezonabil” după producerea 
calamității.13 

Care este termenul-limită în care beneficiarii pot solicita despăgubiri pentru pagubele cauzate 
de o anumită calamitate naturală? 

Care este termenul-limită până la care se poate acorda ajutor conform schemei notificate? Vă 
rugăm să rețineți, în această privință, că numai schemele cu durată limitată vor fi autorizate de 
către Comisie.14 

Care este termenul-limită până la care beneficiarii pot primi plăți din ajutorul acordat conform 
schemei notificate?15 

5. Bugetul și finanțarea 
În cazul în care este posibil, vă rugăm să precizați o limită superioară orientativă a bugetului 
total alocat, precum și o defalcare în funcție de tipul de beneficiar, de tipul de pagube sau de 
instrumentul de ajutor. 

Există o valoare maximă a ajutorului pentru fiecare beneficiar? 

Plata este garantată tuturor beneficiarilor care depun cereri? Dacă nu, care sunt criteriile de 
acordare în cazul în care există mai multe cereri decât permite bugetul: primul venit, primul 
servit, diminuare proporțională pentru toți beneficiarii pentru a putea răspunde favorabil unor 
noi solicitanți sau altele? 

Precizați modalitatea de finanțare a ajutorului. Dacă ajutorul nu este finanțat prin bugetul 
general al statului/regiunii/municipalității, vă rugăm să explicați modalitatea de finanțare a 
acestuia. 

                                                 
13  De exemplu, în cazul ajutoarelor pentru sectorul agricol, în lipsa unei justificări specifice, Comisia nu va 

aproba propunerile de ajutoare depuse la mai mult de trei ani de la producerea evenimentului (punctul 119 din 
Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013); în sectorul 
pescuitului și acvaculturii, măsura de ajutor trebuie notificată Comisiei în interval de un an de la evenimentul 
la care se referă (punctul 4.4 din Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și 
acvacultură). 

14  Până la maximum șase ani pentru ajutoarele acordate industriei prelucrătoare și altor sectoare [conform și 
articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a 
articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1, cu modificări) și punctului 7.2 din partea I a 
formularului general de notificare atașat la acest Regulament]; până la maximum șapte ani pentru ajutoarele 
acordate sectorului agricol (în conformitate cu secțiunea VIII.B din Orientările comunitare privind ajutoarele 
de stat în sectorul agricol și forestier 2007–2013). 

15  De exemplu, pentru ajutoarele acordate sectorului agricol, în lipsa unei justificări specifice, Comisia nu va 
aproba propunerile ca ajutoarele să fie plătite pe o perioadă mai mare de patru ani de la eveniment (punctul 
V.B.1 din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013). 
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Se preconizează o cofinanțare a schemei din fondurile structurale/Fondul de coeziune?   
Dacă da, vă rugăm să confirmați că se vor respecta normele aplicabile acestor fonduri, în 
special dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului („Regulamentul general 
privind fondurile structurale”). 

Se preconizează o cofinanțare a schemei din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene 
(EUSF)?   
Dacă da, vă rugăm să confirmați că se vor respecta normele aplicabile acestui fond, în special 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2012/200216 al Consiliului de instituire a EUSF, precum și 
prevederile deciziei de acordare a asistenței din EUSF pentru acest tip de calamitate. 

6. Costurile eligibile 

6.1. Tipul de pagube vizate  

Între pagube și calamitatea naturală trebuie să existe o legătură cauzală. Cum se va constata că 
pagubele sunt produse exclusiv de calamitate? Vă rugăm să trimiteți toate documentele 
relevante și, mai ales, orice raport oficial. 

Vă rugăm să definiți cu claritate tipul de pagube pe care le vizează schema notificată. De 
exemplu, precizați dacă sunt pagube produse utilajelor și echipamentelor, pagube produse 
clădirilor (vă rugăm să diferențiați între clădirile cu destinație comercială și cele cu destinație 
rezidențială), pagube produse infrastructurii, pagube produse vehiculelor (bunuri mobile 
înregistrate), pagube produse bunurilor mobile neînregistrate (de exemplu, mobila), pagube 
produse stocurilor, producției neterminate, produselor și mărfurilor, pagube cauzate de 
pierderea veniturilor, pagube cauzate de suspendarea activității comerciale... 

Există tipuri de pagube care sunt excluse în mod explicit? 

6.2. Metoda de calcul pentru stabilirea pagubelor 

Vă rugăm să precizați metodologia detaliată pentru fiecare tip de pagube.  

Exemple: 

− pentru pagubele produse utilajelor și echipamentelor: metoda valorii de achiziție 
modificate;  

− pentru pagubele produse stocurilor, bunurilor finite etc.: pe baza documentelor contabile 
care atestă existența acestora la momentul producerii pagubei; 

− pentru pagube cauzate de pierderea de venituri: câștigul mediu înainte de deducerea 
dobânzilor și a impozitelor, a costurilor de amortizare și cu forța de muncă, calculat pe 
baza declarației de venit și înmulțit cu numărul zilelor în care activitatea a fost 
suspendată. 

Precizați cum se vor constata pagubele (expert independent, autoevaluarea pagubelor până la 
concurența unei anumite sume...) pentru fiecare beneficiar în parte. 

Se ia în considerare amortizarea bunurilor materiale atunci când se evaluează pagubele și 
costurile eligibile? 

În cazul în care pagubele nu pot fi reparate, vă rugăm să descrieți în ce condiții înlocuirea 
acestora este prevăzută în cadrul schemei (cumpărarea de echipamente noi sau construirea unei 
infrastructuri și a unor clădiri noi...). 

                                                 
16  A se vedea nota de subsol 5. 



 12

Există condiții restrictive de orice fel (de exemplu, un cuantum minim sau maxim al pagubelor, 
acoperirea unui singur tip de pagube pentru fiecare beneficiar, interdicția combinării specifice a 
anumitor tipuri de pagube...)? 

Cum se va preveni compensarea excesivă? Vă rugăm să explicați în amănunt mecanismul prin 
care se previne compensarea a peste 100% din pagubele cauzate în mod direct de calamitate (de 
exemplu, prin deducerea plăților de asigurare).  

7. Forma și cuantumul ajutoarelor 
Vă rugăm să precizați forma în care ajutorul va fi pus la dispoziția beneficiarului. Exemple: 
subvenție directă, subvenție rambursabilă, credit preferențial (inclusiv detalii privind modul de 
garantare a creditului), subvenționarea dobânzii, avantaj fiscal (vă rugăm să precizați felul 
acestuia: deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, 
amânare a plății impozitului, altul), reducerea contribuțiilor la asigurările sociale (sau 
acceptarea plății cu întârziere a acestora), anularea datoriilor, garanție (inclusiv, printre altele, 
informații privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, cauțiunea cerută 
și prima de plată). 

În cazul formelor netransparente de ajutor (altele decât subvențiile directe), vă rugăm să 
precizați cum se va calcula echivalentul subvenție brută (GGE). 

Pentru fiecare instrument de ajutor, vă rugăm să furnizați o descriere exactă a normelor și a 
condițiilor de aplicare, menționând, în special, intensitatea și tratamentul fiscal, respectiv dacă 
ajutorul se acordă în mod automat odată ce sunt îndeplinite anumite criterii obiective (dacă da, 
vă rugăm să menționați aceste criterii) sau dacă autoritățile însărcinate cu acordarea ajutorului 
beneficiază de o marjă de apreciere. 

Schema permite alegerea și/sau combinarea a diferite forme de ajutor (pe baza anumitor criterii 
sau nu)? Vă rugăm să explicați. 

Schema prevede o valoare maximă a ajutorului pentru fiecare beneficiar? 

8. Intensitatea ajutorului și cumularea 
Intensitatea ajutorului se va exprima ca procent din cuantumul ajutorului împărțit la costurile 
eligibile. Vă rugăm să explicați care sunt posibilitățile de diferențiere a intensității ajutorului 
(de exemplu, pentru bunurile asigurate și cele neasigurate, pentru diferite tipuri de costuri 
eligibile, pentru diferite forme de ajutor, pentru diferite tipuri de pagube, pentru diferite tipuri 
de beneficiari etc.). 

Ajutorul în cauză poate fi cumulat cu un ajutor primit conform altor scheme de ajutor locale, 
regionale, naționale sau comunitare pentru acoperirea acelorași costuri eligibile pentru același 
obiectiv/obiective diferite? Dar cu un sprijin de minimis, cu plățile de asigurări sau cu fondurile 
provenind din alte surse? 

Vă rugăm să furnizați o explicație clară privind posibilitatea cumulării ajutorului care urmează 
să fie acordat conform schemei notificate cu alte ajutoare sau cu despăgubiri primite din alte 
surse.  

Despăgubirea se va calcula la nivelul beneficiarului individual. Despăgubirea totală, inclusiv 
ajutorul acordat conform schemei, plățile de asigurare și alte măsuri de sprijin, nu trebuie să 
depășească 100% din costul pagubelor cauzate de calamitatea naturală. 
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9. Autoritatea care acordă ajutorul și administrarea schemei  
Vă rugăm să precizați care este autoritatea care acordă ajutorul (aceasta poate fi diferită în 
funcție de forma ajutorului). 

Vă rugăm să precizați care sunt nivelurile decizionale/autoritățile responsabile cu administrarea 
schemei.  

Au fost înființate organisme speciale pentru administrarea schemei (de exemplu, comisii 
regionale etc.)? Dacă da, vă rugăm să explicați componența, mandatul, competențele acestora 
etc. 

Vă rugăm să explicați cerințele de bază care trebuie îndeplinite de cererile de acordare a 
ajutorului. 

Ce dovezi trebuie să fie furnizate de către beneficiari (facturi, rapoarte de inspecție a clădirilor, 
comenzi de materiale etc.)? Cine va colecta și va evalua dovezile (experți independenți, comisii 
speciale, autoevaluare în cazul pagubelor care se situează sub un anumit prag…)? 

Vă rugăm să precizați ce autoritate este responsabilă pentru plăți. În cazul în care sunt mai 
multe autorități responsabile, vă rugăm să explicați modul de interacționare a acestora și în 
special cum se va asigura identificarea tuturor plăților și evitarea compensării excesive în urma 
cumulării. 

10. Raportarea ex post referitoare la eveniment 
Vă rugăm să precizați modul în care statul membru va raporta Comisiei informații ex post după 
producerea unei anumite calamități naturale și să furnizați graficul preconizat pentru efectuarea 
raportării (de exemplu, informații concrete privind calamitatea naturală, mai multe detalii 
privind beneficiarii, nivelul pagubelor și ajutorul planificat). 

*** 

PARTEA III – Raportarea referitoare la eveniment pentru monitorizarea unui ajutor 
acordat în cadrul unei scheme ex ante 

Această parte a listei de verificare se referă la informațiile care trebuie comunicate Comisiei cu 
privire la ajutorul acordat pentru o anumită calamitate naturală, în contextul raportării ex post 
referitoare la eveniment conform unei scheme ex ante existente17. Se solicită statelor membre să 
furnizeze argumente care să ateste că evenimentul se încadrează în tipologia calamităților 
autorizate conform schemei ex ante. 

Ajutorul poate fi acordat în mod legal și virat imediat, deoarece Comisia a avizat deja măsura 
atunci când a aprobat schema ex ante. În cazul în care din raportare [atât în conformitate cu 
partea III a prezentei liste de verificare cât și cu anexa 3 la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al 
Comisiei] sau din alte surse de informare rezultă că nu s-au respectat condițiile schemei ex ante 
și că ajutorul a fost acordat în mod nelegal, Comisia va examina informațiile fără întârziere, în 

                                                 
17  Aceste dispoziții privind raportarea sunt separate de obligațiile generale de raportare impuse prin 

Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei, deoarece au un scop diferit (respectiv acela de a garanta 
respectarea unei scheme ex ante și nu de a prezenta un raport anual privind cheltuielile). 
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vederea unei posibile recuperări în conformitate cu articolele 10-16 din Regulamentul de 
procedură18. 

1. Situația de fapt 

1.1. Tipul de eveniment 

Vă rugăm să descrieți cu claritate calamitatea naturală produsă. În cazul în care s-au produs mai 
multe evenimente, explicați cu claritate legătura dintre acestea (de exemplu, ploi torențiale care 
au condus la creșterea nivelului râurilor, la inundații, la alunecări de teren, etc.). 

Când s-a produs calamitatea? 

1.2. Aria geografică a schemei  

Vă rugăm să definiți cu claritate aria geografică a schemei (națională, regională). În ce mod și 
pe ce bază s-a definit aceasta? 

Vă rugăm să oferiți o listă detaliată a regiunilor sau a municipalităților afectate, eventual 
utilizând aceeași clasificare ca în cazul hărților ajutoarelor regionale (nivelurile NUTS 2 și 
NUTS 3). 

Vor fi utile și următoarele informații: populația afectată (exprimată și ca procent din întreaga 
populație a țării/zonei afectate), ponderea economică din PIB-ul național a regiunii (regiunilor) 
afectate, hărți cu localizarea regiunilor afectate. 

Calamitatea are caracter transnațional (a fost declarată catastrofă naturală și de țările 
învecinate)? 

1.3. Nivelul pagubelor 

Vă rugăm să estimați nivelul pagubelor cauzate de calamitatea naturală. În ce mod și pe ce bază 
a fost definit acest nivel? 

2. Temeiul juridic 
Vă rugăm să precizați dacă s-a mai adoptat un temei juridic în plus față de cele comunicate la 
momentul trimiterii notificării privind schema ex ante și să explicați interacțiunile 
cu/diferențele față de schema ex ante. 

3. Beneficiarii 
Vă rugăm să precizați dacă s-a adăugat ori s-a modificat vreo condiție referitoare la beneficiari, 
comparativ cu cele menționate în notificarea privind schema ex ante. 

Vă rugăm să furnizați informații cu privire la numărul beneficiarilor, în funcție de tipul acestora 
și de regiunea afectată (de exemplu, în regiunea A: 10 întreprinderi mari, 15 IMM-uri și 20 de 
microîntreprinderi) sau să prezentați o listă exhaustivă a beneficiarilor cărora li s-a acordat 
ajutor. 

4. Durata 
Care este termenul-limită în care beneficiarii au dreptul să solicite despăgubiri pentru pagubele 
cauzate de o anumită calamitate naturală? 

                                                 
18  Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 93 din Tratatul CE (JO L 83, 27.3.1999, p. 1). 
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Care este termenul-limită până la care beneficiarii pot primi plăți din ajutorul acordat pentru 
repararea pagubelor provocate de această calamitate? 

Dacă se preconizează ca plata să se efectueze în tranșe, vă rugăm să furnizați un calendar și un 
buget pentru fiecare tranșă. 

5. Bugetul și finanțarea 
Vă rugăm să precizați cu claritate bugetul total alocat pentru compensarea pagubelor provocate 
de calamitatea naturală concretă menționată în raport. 

*** 
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