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Proces amplu de modificare a legislaţiei comunitare privind ajutorul de stat, 

iniţiat în 2012 

Regulamente modificate: 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (GBER) 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 

2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 de aplicare a 

articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene 

anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale 

State Aid Modernisation (SAM) 



Alte modificări: 

Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01) 

Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 

(2013/C 209/01) 

Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 

(2014/C 198/01) 

Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie 

pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01) 

Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de 

finanțare de risc (2014/C 19/04) 

Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în 

cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă (2013/C 

25/01) 

Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor 

aeriene(2014/C 99/03) 

State Aid Modernisation (SAM) - continuare 



Au apărut F.A.Q. privind GBER (momentan doar pentru art. 1 – 35) 

În septembrie a.c. vor apărea noile formulare de notificare a ajutoarelor 

de stat (modificare Regulament (CE) nr. 794/2004) 

În proiect:   

Comunicare a Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat în 

temeiul articolului 107 alineatul 

     (1) din TFUE 

Modificare GBER – ajutoare  

     pentru aeroporturi 

 

 

State Aid Modernisation (SAM) - continuare 



Modificări ale legislației comunitare privind ajutorul 

    de stat: 

Noi categorii de ajutoare exceptate 

Creşterea gradului de transparenţă al  

     procesului de acordare a ajutorului de stat 

Îmbunătăţirea relaţiei CE - State Membre 

    (grup de lucru State Membre – CER; reţeaua coordonatorilor de 

ţară) 

Creşterea gradului de utilizare a GBER (cu adaptări relativ 

limitate, 90% din toate măsurile de ajutor ar putea fi acordate în 

temeiul GBER, în perioada 2014-2020) 

Prioritizarea portofoliul naţional de cazuri de ajutor de stat 

 

State Aid Modernisation (SAM) - continuare 
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OUG nr. 77/2014  privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996 

Aprobată şi modificată prin Legea 20/2015  

Analiză de oportunitate ex-ante 

Colaborare informală cu furnizorii 

Memorandum aprobat de Guvern 

privind încadrarea respectivelor  

măsuri în politicile 

economico-bugetare şi financiare 

ale statului român 

 

Modificări în legislaţia naţională privind ajutorul de stat 



OUG nr. 77/2014  privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996 

Clarificare proceduri în relaţia cu Consiliul Concurenţei 

Clarificare rol instanţe naţionale 

Instituire ReGAS 

Avizare scheme ajutor de minimis 

şi Servicii de interes economic general 

 

Modificări în legislaţia naţională privind ajutorul de stat 



VĂ MULȚUMESC! 


