
„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

ABORDAREA METODOLOGICĂ A  
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ELEMENTE CUNOSCUTE DIN FAZA INIȚIALĂ: 

 obiectivele cursului; 

 structura cursului și tematica abordată; 

 structura grupului țintă. 

ABORDAREA METODOLOGICĂ 
- PROCES COMPLEX ȘI ADAPTATIV - 

ELEMENTE IDENTIFICATE PE PARCURSUL SESIUNILOR DE FORMARE: 

 profilul profesional al cursanților; 

 nivelul inițial al cunoștințelor din domeniul ajutorului de stat; 

 subiectele de interes; 

 aspectele specifice activității din domeniul fondurilor structurale. 
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ELEMENTE METODOLOGICE CUNOSCUTE DIN FAZA 
INIȚIALĂ 



MODULELE I-III: Cursanții vor dobândi noțiuni generale din domeniul 

ajutorului de stat (definire, identificare, concepte, tipuri de ajutoare de stat, 

proceduri naționale și comunitare, monitorizarea și controlul ajutoarelor de 

stat). 

MODULUL IV: Cursanții vor deveni familiarizați cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE 

(Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) și vor fi 

capabili să elaboreze scheme de ajutor exceptate de la obligația de 

notificare. 

OBIECTIVELE CURSULUI 



STRUCTURA CURSURILOR 

MODULUL I: Principii generale și definirea ajutorului de stat; 

 

MODULUL II: Concepte folosite în domeniul ajutorului de stat, tipuri de 

măsuri de ajutor de stat, procedura națională și comunitară aplicabilă; 

 

MODULUL III: Monitorizarea, controlul și raportarea ajutoarelor de stat. 

INIȚIAL - 3 MODULE (2 zile fiecare): 

EXTINDERE – MODUL IV (3 zile): 

MODULUL IV: Identificarea eficientă a noilor reglementări în domeniul 

ajutorului de stat. 

ABORDARE ÎN ORDINEA CRESCĂTOARE A COMPLEXITĂȚII 

TEMELOR DISCUTATE! 



1. Reglementări naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat; 

2. Definirea ajutorului de stat; 

3. Ajutorul de stat sub forma garanțiilor; 

4. Relația dintre ajutorul de stat și fondurile comunitare; 

5. Ajutorul de stat direct/indirect; 

6. Ajutorul de stat în vânzările de terenuri și clădiri de către autoritățile 

publice – extindere la alte acțiuni ale autorităților publice; 

7. Evaluarea proiectelor de infrastructură din perspectiva ajutorului de 

stat; 

8. Testul investitorului privat prudent în economia de piață; 

9. Parteneriatul public-privat. 

PRINCIPALELE TEME MODULUL I 



1. Definiții și concepte procedurale în domeniul ajutorului de stat; 

2. Definirea întreprinderilor mici și mijlocii în legislația națională și 

comunitară; 

3. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor de stat; 

4. Relația dintre schemă și ajutoarele individuale acordate în baza ei; 

5. Tipuri de măsuri de ajutor de stat; 

6. Reglementări procedurale naționale și comunitare; 

7. Aplicaţia interactivă de notificare şi informare electronică utilizată 

de Uniunea Europeană (SANI II); 

8. Ajutorul de minimis. 

PRINCIPALELE TEME MODULUL II 



1. Scopul și necesitatea monitorizării și controlului ajutoarelor de stat 

acordate; 

2. Prevederi naționale și comunitare relevante; 

3. Monitorizarea ajutoarelor de stat efectuată de Comisia Europeană; 

4. Monitorizarea ajutoarelor de stat efectuată de Consiliul Concurenței; 

5. Studiile de impact realizate ex-post; 

6. Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate din perspectiva 

furnizorului; 

7. Procedura de raportare a ajutoarelor de stat acordate în România; 

8. Recuperarea ajutoarelor de stat existente, ilegale și utilizate abuziv. 

PRINCIPALELE TEME MODULUL III 



1. Noi reglementări procedurale  în domeniul ajutorului de stat la nivel 

național; 

2. Regulamentul General de Exceptare pe Categorii de Ajutoare – 

(parte generală): scop, aplicabilitate, procedură, monitorizare; 

3. Categorii de ajutoare exceptate pe categorii (regionale, destinate IMM-

urilor, pentru formare, pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu 

handicap, pentru protecția mediului, pentru cercetare, dezvoltare și 

inovare, destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre 

naturale, pentru infrastructurile de bandă largă, pentru cultură și pentru 

conservarea patrimoniului, pentru operele audiovizuale, pentru 

infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement 

multifuncționale, pentru investiții în infrastructurile locale). 

PRINCIPALELE TEME MODULUL IV 



PERSONAL CU ATRIBUȚII DIVERSE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII 

FONDURILOR COMUNITARE: 

STRUCTURĂ CUNOSCUTĂ A GRUPULUI ȚINTĂ 

 personal din cadrul autorităților de management și al organismelor 

intermediare (elaborare măsuri de ajutor, evaluare Cereri de finanțare, 

monitorizare proiecte și beneficiari etc); 

 personal din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regionale (evaluare Cereri de 

finanțare, monitorizare proiecte și beneficiari etc); 

 personal din cadrul Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi; 

 personal din cadrul Autorității de Certificare și Plată. 

GRUPUL ȚINTĂ 
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ELEMENTE METODOLOGICE IDENTIFICATE PE 
PARCURSUL SESIUNILOR DE FORMARE 



MAREA MAJORITATE A CURSANȚILOR AU ACTIVAT ÎN ZONA DE 

EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE ȘI DE MONITORIZARE A 

CONTRACTELOR! 

IDENTIFICAREA PROFILULUI INDIVIDUAL AL 
CURSANȚILOR 

 nr. relativ redus de persoane care au lucrat efectiv la scrierea de măsuri de 

ajutor; 

 nivel mediu de informare inițială a cursanților privind domeniul ajutorului de 

stat; 

 cunoștințe mai complexe și complete în domeniul monitorizării; 

 cunoștințe inițiale reduse privind categoriile de ajutoare posibil de acordat 

și regulile corespunzătoare de acordare. 

RESPONSABILITĂȚI DIVERSE ALE CURSANȚILOR 



NIVELUL DE INFORMARE A FOST EVALUAT PRIN TESTE LA 

ÎNCEPUTUL FIECĂRUI MODUL! 

EVALUAREA GRADULUI INIȚIAL DE INFORMARE ÎN 
DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT 

 întrebările au vizat, în exclusivitate, informația care urma să fie tratată în 

cadrul sesiunii respective de curs; 

 10 întrebări de tip grilă – maxim 30 de minute pentru rezolvare; 

 gradul de dificultate – mediu; 

 s-a pus accent atât pe gradul de informare, cât și pe logică și eventuala 

experiență anterioară a participanților în domeniul ajutorului de stat. 

REZULTATELE AU REFLECTAT SPECIFICUL ACTIVITĂȚII 

CURSANȚILOR! 



EVALUAREA GRADULUI INIȚIAL DE INFORMARE ÎN 
DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT 

MODULUL NR. 
GRUPE 

NR. 
CURSANȚI 

MEDIE  TESTARE 
INIȚIALĂ 

1-4 
(%) 

5-6 
(%) 

7-8 
(%) 

9-10 
(%) 

I 6 112 6,72 7,1 36,6 42,9 13,4 

II 4 63 6,02 14,3 47,6 34,9 3,2 

III 3 66 7,65 3,0 22,7 36,4 37,9 

IV 4 58 4,48 53,4 37,9 5,2 3,5 

CONCLUZIE TESTARE INIȚIALĂ: 

 discrepanțe mari între nivelul de pregătire inițială a cursanților; 

 experiență diversă; 

 cunoștințe reduse în domeniile procedural și al categoriilor de ajutoare; 

 cunoștințe mai complete în domeniul monitorizării. 
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ABORDARE CURSULUI FUNCȚIE DE PROFILUL 
PARTICIPANȚILOR LA SESIUNILE DE FORMARE 



FORMARE ADAPTATĂ GRUPULUI ȚINTĂ 

 a fost accentuată componenta specifică finanțării din fonduri comunitare – 

pondere mai redusă pentru conceptele și categoriile de ajutoare finanțabile 

mai ales din fonduri naționale (la nivel central și local); 

 a fost discutată relația dintre fondurile comunitare și ajutorul de stat; 

 exemplele au vizat, de cele mai multe ori, măsuri de ajutor finanțate din 

fonduri comunitare; 

 discuțiile din timpul sesiunilor de curs au avut caracter aplicativ și concret, 

adaptat grupului țintă. 

Formarea a insistat pe un SET DE CUNOȘTINȚE NECESARE PENTRU 

IMPLEMENTAREA, GESTIONAREA ȘI MONITORIZAREA FONDURILOR 

COMUNITARE ÎN ROMÂNIA! 



MODALITATE INTERACTIVĂ DE PREZENTARE 

 prezentarea axată pe slide-uri – PONDERE CÂT MAI REDUSĂ! 

 discuții între grupurile de cursanți/discuții cu întreg colectivul; 

 brainstorming-ul; 

 studii de caz și exemple practice; 

 sesiuni ample de întrebări și răspunsuri. 

TEHNICI DE FORMARE UTILIZATE: 

REZULTATE VIZATE (ȘI OBȚINUTE): 

 atmosferă relaxată și constructivă; 

 discuții libere și dezinhibate; 

 formare axată pe experiența și responsabilitățile cursanților. 

CURSANȚII AU FOST ÎNCURAJAȚI SĂ DESCOPERE! 



TESTAREA  A FOST REPETATĂ LA FINALUL FIECĂRUI MODUL! 

EVALUAREA GRADULUI FINAL DE INFORMARE ÎN 
DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT 

 întrebările au vizat, în exclusivitate, informația care a fost tratată efectiv în 

cadrul sesiunii respective de curs; 

 10 întrebări de tip grilă – maxim 30 de minute pentru rezolvare; 

 gradul de dificultate – mediu; 

 întrebările au vizat teme similare cu testarea inițială. 

REZULTATELE AU FOST RELATIV CONSISTENTE ȘI AU REFLECTAT 

CREȘTEREA NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI O ACUMULARE 

PROGRESIVĂ DE CUNOȘTINȚE! 



REZULTATE OBȚINUTE 

CREȘTEREA NIVELULUI DE INFORMARE ÎN DOMENIUL AJUTORULUI 

DE STAT: 

MODULUL NR. GRUPE NR. 
CURSANȚI 

MEDIE  TESTARE 
INIȚIALĂ 

MEDIE TESTARE 
FINALĂ 

I 6 112 6,72 9,31 

II 4 63 6,02 9,67 

III 3 66 7,65 9,53 

IV 4 58 4,48 9,74 

PROGRES SEMNIFICATIV – INDIFERENT DE NIVELUL INIȚIAL AL 

CURSANȚILOR, NIVELUL FINAL A FOST SIMILAR! 



ALTE BENEFICII PENTRU CURSANȚI/FORMATOR 

 grupele au inclus cursanți din instituții diverse – relaționare inter-

instituțională – schimb informal de experiență (chiar și în afara cursului); 

 stabilirea de contacte inter-umane și inter-instituționale; 

 identificarea unor modalități de colaborare informală între experți; 

 creșterea încrederii cursanților în abordarea temelor din domeniul 

ajutorului de stat. 

LA CONSILIUL CONCURENȚEI AM PRIMIT MĂSURI DE AJUTOR MAI 

BINE LUCRATE, MAI COMPLETE, MAI DOCUMENTATE! 

SUNTEM SOLICITAȚI SĂ EVALUĂM MĂSURI DE AJUTOR SAU SĂ 

CONTRIBUIM LA SOLUȚIONAREA UNOR PROBLEME, ÎN MOD 

INFORMAL, ÎN FAZA INCIPIENTĂ! 



VĂ MULȚUMESC! 

O EXPERIENȚĂ DIN CARE, PE LÂNGĂ CURSANȚI,  

A ÎNVĂȚAT ȘI FORMATORUL! 


