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CONTEXT 

 
• Experienta administrarii fondurilor europene in exercitiul 

financiar 2007 – 2013 a relevat necesitatea imbunatatirii 

cunostintelor in domeniul ajutorului de stat a expertilor 

implicati in administrarea acestor programe; 

• Obiectivul: gestionarea cat mai eficienta a programelor 

operationale in vigoare in perioada 2014-2020; 

• Grupul tinta: personalul din cadrul M.F.E, A.C.P, 

Autoritatea de Audit, autoritatile de management si 

organismele de implementare. 

 



STRUCTURA CURSULUI SI FORMATORII (1) 

 
• 3 module de curs fiecare a cate 2 zile; 

• Modul 1 – principii generale si definitia ajutorului 

de stat; 

• Modul 2 – concepte, tipuri de masuri de ajutor 

de stat, procedura nationala si comunitara in 

domeniu; 

• Modul 3 – monitorizarea, controlul si raportarea 

ajutoarelor de stat. 
 



STRUCTURA CURSULUI SI FORMATORII (2) 

 
• Modul 4 – prezentarea noului regulament de exceptare 

in bloc in vigoare in perioada 2014 – 2020; 

• Prezentarea acestui modul a implicat o recapitulare a 

principalelor notiuni din primele 3 module si o sinteza a 

elementelor de noutate in evaluarea ajutoarelor de stat 

introduse prin noul regulament. 

• Formatorii: experti din cadrul autoritatii de concurenta si 

din principalele ministere furnizoare de ajutor de stat. 

 



EVALUAREA PARTICIPANŢILOR (1)  

 
Personal specializat pe etape strict delimitate in 

derularea schemelor de ajutor de stat, respectiv: 

• In elaborarea, notificarea/informarea 

schemelor de ajutor de stat; 

• In evaluarea aplicatiilor depuse de operatorii 

economici; 

• In procedura de control si plata; 

• In procedura de monitorizare. 
 



EVALUAREA PARTICIPANTILOR (2)  

 
• Nivelul de cunostinte constatat prin testele 

initiale a demonstrat o cunoastere a elementelor 

minimale in domeniul ajutorului de stat; 

• Asteptarile participantilor au vizat atat 

clarificarea unor concepte si prevederi din 

legislatie de interes pentru activitatea lor 

curenta, cat si cunoasterea tabloului de 

ansamblu al legislatiei. 
 



PROVOCARI IN ELABORAREA SI 

PREZENTAREA MATERIALELOR DE CURS 

 
• Tratarea unui volum mare de informatie si efortul 

de a sintetiza materia fara a omite elemente de 

baza; 

• Abordarea aspectelor teoretice si practice intr-o 

maniera echilibrata; 

• Specializarea stricta a participantilor pe diferitele 

etape de implementare a schemelor de ajutor de 

stat a impus adaptarea discursului functie de 

problemele si intebarile participantilor. 
 



FEEDBACK-UL PARTICIPANŢILOR 

 
• Interes deosebit pentru cunoasterea tuturor aspectelor atat de 

fond cat si procedurale din domeniul ajutorului de stat; 

• Studiile de caz si discutiile libere pe teme din experienta 

personala in derularea schemelor de ajutor de stat au fost de 

interes atat pentru participanti cat si pentru formatori; 

• Testele finale de evaluare au demonstrat o crestere a notelor 

cu 3 – 3,5 puncte; 

• Aprecierea suportului de curs oferit – 85 – 90% buna si foarte 

buna; 

• Aprecierea exercitiilor si studiilor de caz 75 – 80% buna si 

foarte buna. 

 



Rezultatele programului de formare 

 • Cresterea gradului de cunostinte in domeniul ajutorului de stat; 

• Cunoasterea surselor de informatii  si a institutiei care poate 

oferi clarificari si indrumare in administrarea schemelor de 

ajutor de stat; 

• Vizibilitate mai mare si constientizarea rolului Consiliului 

Concurentei si a Comisiei Europene in asigurarea respectarii 

legislatiei in domeniu 

• Crearea de legaturi informale intre expertii din diferite de 

autoritati furnizoare de ajutor de stat si facilitarea schimburilor 

de experienta intre acestia; 

• Consolidarea retelei in domeniul ajutorului de stat. 

 


