
Jurnalul Economic 

 

Anul VI, nr. 11-12  Iulie 2003 
 

110  

 

�$#(!( &� $*/)(!&'0�&�
&</!$&'�#$'�,���!&!�8)!'��

 $)�!'6)"�'(�7(�$�$'!/)(!0.(�
�

��������	
�������*�	���+�,���
�������������������	�

�

����+2������� ��
����
����� ��������������������������������������	�������
��
������
���
���	�������
"������� 6@A4B� �
�� 6@ACB� +*� ������ � ��
���
� ����� ���
������ �
�� ���� ���������
� ������� � �������
�����������������������������������*�		�����
����������������������,��	��������������������		�
�
	�������.�	�
�����������
�����
���������
��
��������������	�������
���������
�������������������
��������� 0
� ���� ����� �� ������ ��� � .�	�
��� �������� �	���	�
��
�� ����������
� ��
���
�
�� �����
���
��� ����� ��� �	�����
��	����	������� �
��������� ����� ��� ��������
�������������� ��	�� �
��������� �
��������� �
�� �������	�
�� ��� � ����
�
�� ���� �
�� �
����
	�
���� ���������
� ���� ���� ������ ���� ��

�	��������������������	�������������	�����
������
��	������������

!��� ������� ��	�������
� ������ � ������ ���� ������ � ��������
� 
���������
� � �	���	�
��
�� ����������
 �
���������
 �����������
 ���	�����������

 
 
Politica în domeniul concuren�ei se înscrie 
în cadrul a�a numitelor „politici negative”, 
care caut� s� previn� �i nu s� promoveze 
desf��urarea anumitor activit��i. Cu alte 
cuvinte, aceast� politic� caut� s� limiteze 
extinderea practicilor anti-concuren�iale, 
nu s� încurajeze, prin diferite tipuri de 
m�suri, concuren�a. Deoarece, practicile 
anti-concuren�iale pot îmbr�ca diferite 
forme, în cadrul politicii în domeniul 
concuren�ei pot fi descrise mai multe tipuri 
de interven�ii la nivel comunitar �i, 
respectiv, de politici: politica în domeniul 
acordurilor �i practicilor restrictive, 
politica în cazul abuzului de pozi�ie 
dominant� �i politica în domeniul 
ajutoarelor de stat.  

Ajutoarele de stat reprezint� un domeniu 
sensibil atât pentru ��rile membre UE cât �i 
pentru ��rile candidate, fiind unul din 

domeniile care a suscitat �i suscit� în 
continuare vii dezbateri. Pentru ��rile candidate, 
problema este cu atât mai important� cu cât 
dificult��ile pe care le au de dep��it sunt mai 
mari. 

Negocierile de aderare, care au debutat în 1998 
�i care determin� condi�iile in care fiecare tara 
candidata va adera la UE1, au contribuit la 
cre�terea gradului de con�tientizare dar �i de 
transparen�� în domeniul ajutoarelor de stat. In 
cadrul negocierilor  consacrate politicii de 
                                                 
1 Concluziile Consiliului European de la Bruxelles, din 
24-25 octombrie 2002, au confirmat hot�rârea UE de a 
încheia negocierile de aderare în cadrul Consiliului 
European care va avea loc la Copenhaga, în 12 �i 13 
decembrie 2002, astfel încât tratatul de aderare sa poat� 
fi semnat la Atena, în aprilie 2003. În cadrul raportului 
Comisiei, publicat la 9 octombrie 2002, aceasta a 
recomandat finalizarea negocierilor cu 10 ��ri, respectiv 
Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Slovacia, Slovenia �i Ungaria. 
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concurenta, in octombrie 2002, capitolul 
era inchis provizoriu cu 8 tari, mai pu�in 
Polonia, Ungaria, Romania �i Bulgaria. 

În cursul ultimilor ani, toate ��rile 
candidate au creat un cadru institu�ional �i 
juridic în domeniul controlului ajutoarelor 
de stat, fiind, totodata, luate masuri de 
modificare sau suprimare a regimurilor 
considerate ca incompatibile cu acquis-ul 
comunitar.  

Recent, Comisia European� a publicat un 
raport2 care prezint� pentru prima dat�, 
situa�ia existent� în domeniul ajutoarelor 
de stat, în toate cele 12 ��ri candidate.  

 

Privire global� asupra strategiei de pre-

aderare 

 

La începutul anilor 90, UE a restabilit 
rela�iile comerciale cu TECE �i a încheiat 
acorduri de liber-schimb. Principalul 
instrument utilizat în acest sens au fost 
acordurile europene, care au format noul 
cadru de abordare a problemelor 
comerciale, dar �i de alt� natur�, dintre UE 
�i fiecare TECE. Existau, de asemenea, 
acorduri de asociere �i cu alte dou� ��ri 
candidate, Cipru �i Malta.  

Urmare a acestor acorduri, ��rile partenere 
se angajau s� ac�ioneze în sensul apropierii 
legisla�iei de cea a UE, în special în 
domeniul pie�ei unice. Ca atare, acordurile3 
defineau principalele reguli din domeniul 
concuren�ei care urmau a se aplica în cazul 
schimburilor comerciale dintre UE �i 
TECE. În particular, erau considerate ca 
incompatibile cu buna func�ionare a acestui 
acord, în m�sura în care afectau rela�iile 

                                                 
2 Commission des Communautes Europeennes, 
Tableau de bord des aides d’Etat. Mise a jour de 
l’automne 2002. edition speciale relative aux pays 
candidates, Bruxelles, 27.11.2002, COM(2002) 638 
final 
3 Excep�ie f�cea acordul încheiat cu Malta, care, în 
domeniul concuren�ei, con�inea dispozi�ii diferite de 
celelalte acorduri,. 

comerciale dintre cele dou� p�r�i, toate 
ajutoarele publice care falsificau sau amenin�au 
s� falsifice concuren�a, prin favorizarea 
anumitor firme sau produse. Acordurile 
europene precizau c� aceste reguli trebuiau 
interpretate conform criteriilor care decurgeau 
din art.87 al Tratatului CEE. 

 

Negocierile de aderare �i capitolul 

„Concuren��” 

 
Trebuie reamintit faptul c� în cadrul procesului 
de negociere, care a debutat în anul 1998, sunt 
stabilite condi�iile în care fiecare �ar� candidat� 
va adera la UE, respectiv va accepta „acquis”-
ul comunitar. În fapt, negocierile se 
concentreaz� asupra condi�iilor concrete legate 
de adoptarea �i aplicarea acquis-ului �i, dac� 
este cazul, asupra eventualelor derog�ri 
tranzitorii (limitate ca durat� �i dimensiune). În 
practic�, negocierile au fost divizate în 31 de 
capitole, politica din domeniul concuren�ei 
f�când obiectul celui de-al �aselea.  

Negocierile în cadrul capitolului 6 au început în 
1998 cu Cipru, Estonia, Ungaria, Polonia, 
Cehia �i Slovenia, în 2000 cu Letonia, Lituania, 
Malta, Slovacia �i România �i în martie 2001, 
cu Bulgaria. 

Condi�iile care trebuie îndeplinite pentru 

închiderea provizorie a capitolului concuren�� 

deriv� din criteriile stabilite în 1993, în cadrul 

Consiliului European de la Copenhaga, �i care 

trebuie îndeplinite de fiecare �ar� candidat�. Pe 

plan economic, ��rile candidate trebuie s� 

posede o economie de pia�� viabil�, capabil� s� 

fac� fa�� presiunilor concuren�iale �i for�elor 

pie�ei UE. Negocierile din cadrul acestui 

capitol s-au derulat tocmai pe baza acestui 

criteriu, UE considerând c� ��rile candidate vor 

putea fi judecate ca fiind preg�tite s� adere, 

atunci când, la o dat� anterioar� momentului 
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ader�rii,  to�i agen�ii economici, priva�i sau 

de stat, vor respecta acelea�i reguli privind 

concuren�a ca �i statele membre. 

Justificarea acestei cerin�e deriv� tocmai 

din criteriul economic stabilit la 

Copenhaga, în 2002, prin care se solicit� 

��rilor candidate s� întruneasc�, la 

momentul ader�rii, condi�iile necesare 

pentru a rezista presiunilor concuren�iale 

specifice pie�ei comune. 

Cu alte cuvinte, exigen�ele impuse ��rilor 

candidate, de a respecta, la o dat� 

anterioar� momentului ader�rii, reguli 

specifice domeniului concuren�ei, sunt 

impuse, pe de o parte, de nevoia de a 

proteja disciplina pie�ei interne imediat 

dup� l�rgire, �i, pe de alt� parte, de 

dificult��ile pe care le-ar putea avea ��rile 

candidate, în cazul în care ar trebui s� 

aplice acquis-ul imediat dup� aderare. 

În aceste condi�ii, preg�tirea 

corespunz�toare a ��rilor candidate apare a 

fi mai mult decât necesar�. Astfel, firmele 

(private dar �i publice) trebuie s� respecte 

reglement�rile privind în�elegerile, 

acordurile, fuziunile sau  ajutoarele de stat, 

care pot denatura concuren�a, autorit��ile 

din domeniul concuren�ei s� supravegheze 

modul de respectare a acestor reguli iar 

institu�iile juridice s� ac�ioneze atunci când 

aceste reguli nu sunt aplicate. Referindu-ne 

strict numai la domeniul ajutoarelor de stat, 

agen�ii economici vor trebui s� demonstreze c� 

au în�eles s� utilizeze procedurile de notificare 

ex ante iar autorit��ile din domeniul 

concuren�ei, pe cele de monitorizare �i control 

ex post. 

Traducând principiile în exigen�e concrete, UE 

a formulat trei elemente a c�ror punere în 

aplicare reprezint� o condi�ie indispensabil� 

închiderii provizorii a negocierilor la capitolul 

„concuren��”, respectiv: 

1. existen�a unui cadru legislativ 

compatibil în domeniul ajutoarelor de stat �i al 

în�elegerilor restrictive; 

2. existen�a unei capacit��i administrative 

adecvate (respectiv a unor autorit��i viabile în 

domeniul concuren�ei); 

3. existen�a unui bilan� credibil în cazul 

aplic�rii acquis-ului în cadrul politicii din 

domeniul concuren�ei. 

Progresele realizate în domeniul ajutoarelor de 

stat au fost de regul� destul de lente, legisla�ia 

în domeniu fiind adoptat� de ��rile candidate 

relativ recent. 

Dup� aderare, ��rile candidate vor avea 

obliga�ia s� notifice Comisiei noile regimuri de 

ajutor de stat. In cazul regimurilor de ajutor 

deja în  vigoare la data ader�rii �i pe care ��rile 

candidate doresc s� le men�in� �i dup� aceast� 

dat�, UE va considera drept ajutoare existente 

numai: 
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• m�surile de ajutor în vigoare 

înainte de 10 decembrie 1994; 

• m�surile de ajutor care figureaz� 

într-o list� anex� a tratatului de aderare; 

• m�surile de ajutor care vor fi 

aprobate de autorit��ile competente din 

��rile candidate între 1 noiembrie 2002 �i 

data ader�rii, condi�ia fiind ca din partea 

Comisiei s� nu existe obiec�ii. 

 

Situa�ia existent� în UE în domeniul 

ajutoarelor de stat 

 

Ajutoarele de stat reprezint� un instrument 

tradi�ional, cu rol important în 

„echipamentul de interven�ie” al 

deciden�ilor politici de oriunde, inclusiv în 

statele membre ale UE. Cel mai recent 

Raport al Comisiei pe acest subiect, State 

Aid Survey
4, arat� c� în perioada 1995-

1999, ajutorul regional (care reprezint� 

ajutor public acordat formelor din 

considera�ii legate de politica regional�) 

reprezint� circa 56% din ajutorul de stat 

acordat în UE. Evident, structura 

cheltuielilor variaz� atât ca nivel cat �i ca 

form� de la un stat la altul, în func�ie de 

problemele regionale specifice, viziunea 

deciden�ilor politici �i, nu în ultimul rând, 

                                                 
4 Vezi Comisia European� (2001): Ninth Survey on 

State Aid in the European Union, COM(2001) 
403(01), pp.40-47 

de existen�a resurselor publice destinate unui 

asemenea obiectiv. Tabelul 1 ilustreaz� 

varia�iile cheltuielilor reprezentând ajutoare 

regionale, înregistrate în ��rile membre în 

perioada 1995-19995

                                                 
5 Este interesant de observat faptul c� nivelul 
cheltuielilor reprezentand ajutoare regionale în cele 
“patru ��ri de coeziune” (Grecia, Irlanda, Spania �i 
Portugalia) este mai redus decat cel înregistrat în ��rile 
dezvoltate ale UE, precum Germania sau Italia, în ciuda 
aloc�rilor preferen�iale de Fonduri Structurale acordate 
celor dintai. Acest lucru vine în sprijinul ideii c� nivelul 
cheltuielilor cu ajutoarele regionale reprezint� nu doar o 
problem� de priorit��i politice, dar �i una dependent� de 
nivelul resurselor disponibile. Probabil, din acest motiv, 
��rile candidate aloc�, de regul�, considerabil mai pu�ine 
resurse programelor regionale decat ��rile membre – vezi 
inventarul annual al ajutoarelor publicat de autorit��ile 
din domeniul ajutoarelor de stat din diferite ��ri 
candidate (accesibil de pe website DG COMP: 
http://europa.eu.int/comm/competition/enlargement/cand
idate_countries). Din acest punct de vedere, nici 
Romania nu reprezint� o excep�ie: Inventarul ajutoarelor 
de stat, acoperind perioada 1996-1999, recent publicat de 
Oficiul Roman al Concuren�ei (vezi 
http://www.oficiulconcurentei.ro/Report19961999_engli
sh.htm), indic� faptul c� în perioada 1996-1998, 
Romania nu a alocat nici un fel de resurse bugetare 
pentru ajutoare regionale. Aceast� categorie de 
scheltuieli va fi introdus� începand cu anul 1999. În 
acela�i an, ajutoarele regionale au reprezentat numai 
0,16% din totalul ajutoarelor de stat romane�ti. În orice 
caz, aceste cifre trebuie citite cu oarece rezerve. Dup� 
cum se va prezenta în detaliu în Sec�iunea 1, Punctul 1.3, 
valorile men�ionate anterior în inventarul ajutoarelor de 
stat nu reflect� decat o parte a ajutoarelor de stat acordate 
în Romania, ignorand ajutoarele care iau forma 
facilit��ilor fiscale acordate firmelor. Mai mult, este 
foarte probabil c� cel pu�in o parte a ajutoarelor de stat 
incuse în acest inventar drept ajutoare orizontale 
(cercetare, mediu, investi�ii generale, etc) pot fi, în mod 
normal, calificate ca “ajutoare regionale”. 
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Tabelul 1: Ajutoarele regionale (pe locuitor în regiunile asistate, în Euro) �i ca % din total 

PNB 

Ajutorul regional pe locuitor în 

regiunile asistate (Euro) 

Ajutorul regional ca % în PNB  

1995-1997 1997-1999 1995-1997 1997-1999 

Austria 45,4 59,4 0,07 0,09 

Belgia 68,4 61,9 0,11 0,10 

Danemarca 14,5 13,6 0,01 0,01 

Germania 297,8 208,9 0,50 0,34 

Grecia 63,7 47,7 0,68 0,45 

Spania 9,8 11,3 0,06 0,06 

Finlanda 36,9 31,7 0,08 0,06 

Fran�a 58,1 78,9 0,12 0,15 

Irlanda 51,8 43,5 0,31 0,21 

Italia 266,9 148,1 0,79 0,39 

Luxemburg 188,5 155,6 0,23 0,17 

Olanda 34,7 28,7 0,03 0,02 

Portugalia 2,7 3,4 0,03 0,03 

Suedia 122,9 103,8 0,10 0,08 

Marea Britanie 41,7 37,9 0,089 0,07 

UE 15 121,1 87,4 0,30 0,20 

Sursa: European Commission (2001), Ninth Survey on State Aid, p.41 

 

Ajutorul de stat joac� de asemenea un rol 

important in interven�iile structurale ale 

Comisiei. De exemplu, pe parcursul celei de 

a doua perioade de programare a Fondurilor 

Structurale (1994-1999), UE a orientat 40% 

din bugetul Fondurilor Structurale (170 

miliarde Euro) pentru a „sus�ine proiecte de 

investi�ii” în regiunile europene asistate sub 

Obiectivele 1 �i 2. Trebuie spus c� totu�i, 

începând cu a treia perioad� de programare a 
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Fondurilor Structurale (2000-2006), 

Comunitatea a decis reducerea ajutorului 

public în favoarea altor forme structurale de 

interven�ie (de exemplu, sus�inerea financiar� 

a form�rii capitalului uman �i construc�ia 

infrastructurii), atât „ca rezultat al mai 

strictelor reglement�ri UE privind ajutorul de 

stat dar �i ca o recunoa�tere a pierderilor 

semnificative care apar ca urmare a acestei 

forme de sus�inere”1.   

Nu în cele din urm�, ajutoarele de stat joac� 

de asemenea un rol important în contextul 

asisten�ei de pre-aderare acordate ��rilor 

candidate prin PHARE. De exemplu, pentru 

perioada de programare 2000-2006, pan� la 

35% din fondurile Phare au fost alocate în 

vederea „îmbun�t��irii dezvolt�rii în 

regiunile r�mase în urm� sau sus�inerea 

procesului de restructurare a industriei grele 

confruntate cu dificult��i” în ��rile 

candidate2. Parte din cheltuielile PHARE 

alocate pentru aceste obiective iau forma 

ajutoarelor de stat c�tre industrie �i servicii. 

Un exemplu ilustrativ în acest sens îl 

reprezint� co-finan�area realizat� de UE prin 

                                                 
1 Vezi Comisia2,4 European� (2001): Second Report 

on Economic and Social Cohesion �i, în special, 
“Partea III: Bugetul UE0,4 �i contribu�ia politicilor 
structurale la realizarea coeziunii economice �i 
sociale”, disponibil la 
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sourc
es/docoffic/official/reports/p323_en.htm. 
2 Vezi 
http://europa.eu.int/comm/enlargment/pas/phare, în 
special Sec�iunea 2.2 (Investment Support) �i 2.3 
)Moving to Structural Funds). 

programul PHARE 200-2006 a m�surilor 

implicând ajutor de stat în vederea sus�inerii 

programului de asisten�� destinat celor 11 

„zone de restructurare industrial�” din 

România. 

O compara�ie realizat� între situa�ia 

ajutoarelor de stat în UE �i în ��rile candidate 

este extrem de elocvent�. Astfel, în anul 

2000, ajutoarele de stat3 acordate de cele 12 

��ri candidate s-a cifrat la circa 4,8 milioane 

de euro, la o popula�ie de 106 milioane de 

locuitori, în vreme ce în UE, la o popula�ie de 

376 milioane locuitori, nivelul ajutoarelor a 

fost de 70 miliarde euro. Ca atre, ajutorul de 

stat pe locuitor în ��rile candidate reprezint� 

57% din cel acordat de ��rile membre ale UE, 

respectiv 185 euro, fa�� de 105 euro/loc. 

                                                 
3 Mai pu�in agricultura �i pescuitul 
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Tabelul nr.2: Situa�ia ajutoarelor de stat în ��rile UE �i candidate în anul 2000 

 Popula�ia Ajutor de stat 

(mil.euro) 

Ajutor de 

stat/PIB (%) 

Ajutor/locuitor 

(PPC/loc) 

UE-15 376,5 69,4 0,8 185 

Tari candidate (12) 105,6 4,83 1,3 105 

Bulgaria 8,2 151 1,3 66 

Cipru 0,8 95 1,0 156 

Cehia 10,3 770 1,5 174 

Estonia 1,4 26 0,5 43 

Ungaria 10,0 843 1,7 190 

Letonia 3,7 70 0,6 44 

Lituania 2,4 53 0,7 47 

Malta 0,4 Na Na Na 

Polonia 38,7 1869 1,1 98 

Romania 22,5 650 1,9 88 

Slovenia 2,0 221 1,2 173 

Slovacia 5,4 91 0,4 45 

Sursa: Commission des Communautes Europeennes, Tableau de bord des aides d’Etat. Mise a 

jour de l’automne 2002. edition speciale relative aux pays candidates, Bruxelles, 27.11.2002, 

COM(2002) 638 final 

 

Diferen�e remarcabile, între UE �i ��rile 
candidate apar în ceea ce prive�te modul de 
acordare al ajutorului de stat în cadrul 
sectorului manufacturier: în vreme ce în UE, 
circa 2/3 din ajutoare (62%) îmbrac� forma 
subven�iilor, �i numai circa 1/3 (29%) pe cea 
a exoner�rilor fiscale, în ��rile candidate 
situa�ie este complet opus�: 51% din ajutoare 
apar sub forma exoner�rilor fiscale �i numai 
25% sub forma subven�iilor. Explica�ia 
acestei st�ri de fapt rezid� în precaritatea 
resurselor bugetare în cazul ��rilor candidate, 

care, urmare a lipsei de resurse recurg la 
modalitatea facilit��ilor fiscale.  

Datorit� acestui aspect particular, specific 
��rilor candidate, în partea a doua a studiului 
m-am concentrat asupra ajutoarelor de stat 
care îmbrac� form� fiscal�. Pentru aceasta, 
mai întâi am prezentat conceptul de ajutor de 
stat si ulterior am insistat asupra 
condi�ion�rilor care trebuiesc respectate în 
cazul ajutoarelor de stat de natur� fiscal�. 
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Sunt  ajutoarele de stat admise sau 

respinse de reglement�rile comunitare? 

 
Incontestabil, ajutoarele de stat, prin faptul c� 
sunt orientate numai c�tre anumi�i agen�i 
economici (firme), au capacitatea poten�ial� 
de a distorsiona concuren�a în cadrul pie�ei 
interne, favorizând anumite companii în 
dezavantajul altora. Ca atare, orice ajutor 
public va fi considerat „ajutor de stat” �i, ca 
atare, va intra sub inciden�a reglement�rilor 
UE corespunz�toare. (Trebuie f�cut� 
observa�ia c� regulile UE privind ajutorul de 
stat se aplic� nu numai m�surilor de sus�inere 
care sunt finan�ate/sus�inute exclusiv din 
surse comunitare dar �i acelora co-finan�ate 
de UE prin intermediul Fondurilor 
Structurale). 

Art.87(1) al Tratatului EC con�ine o 
interdic�ie cu caracter general privind 
ajutoarele de stat care distorsioneaz� sau 
amenin�� s� distorsioneze concuren�a în 
interiorul pie�ei interne. Cu toate acestea, 
Art.87(3) enumera o serie de excep�ii de la 
aceast� regul� general�, cele mai importante 
vizând dezvoltarea regional� �i coeziunea 
economic� �i social�. Ca atare, Art.87(3)(a) 
împuternice�te Comisia s� aprobe acele 
ajutoare de stat destinate „s� promoveze 
dezvoltarea economic� a zonelor în care 
standardul de via�� este anormal de sc�zut 
sau care se confrunt� cu serioase probleme 
privind ocuparea for�ei de munc�”. În 
schimb, Art.87(3)(c) permite Comisiei s� 
aprobe acele m�suri implicând ajutor de stat 
destinate s� „faciliteze dezvoltarea anumitor 
activit��i economice sau anumitor zone 
economice, condi�ia fiind ca aceste ajutoare 
s� nu afecteze condi�iile comerciale contrar 
intereselor 

 

Ce sunt  ajutoarele de stat ? 

 

Tratatul asupra CE nu are în con�inutul s�u o 
defini�ie exact� a conceptului de “ajutor de 
stat”. Art. 87(1) din Tratat, ce impune o 
interdic�ie general� asupra ajutorului de stat 

ce distorsioneaz� comer�ul intra-comunitar 
este formulat în termini destul de vagi: 
“Orice ajutor acordat de un stat membru sau 
din resursele statului sub orice form� care 
distorsioneaz� sau amenin�� cu distorsionarea 
concuren�ei prin favorizarea anumitor 
activit��i sau producerea anumitor bunuri va 
fi, în m�sura în care afecteaz� comer�ul între 
statele membre, incompatibil cu pia�a 
comun�”. 

În interpretarea Comisiei �i a instan�elor 
comunitare, exist� patru condi�ii cumulative 
în care o m�sur� sau tranzac�ie economic� în 
care este implicat statul poate fi considerat� 
ca implicând ajutor de stat. Aceste condi�ii 
sunt: 

• m�sura s� implice utilizarea 

resurselor statului; 

• m�sura s� confere un avantaj 

firmei/firmelor beneficiare; 

• m�sura s� fie selectiv�; 

• m�sura s� distorsioneze sau s� 

amenin�e cu distorsionarea concuren�ei la 

nivel transfrontalier. 

În continuare, prezent�m pe scurt elementele 
definitorii fiec�rei condi�ii: 

a. Utilizarea resurselor statului 

Conform Art. 87(1) CE, ajutorul de stat poate 
fi acordat “de c�tre stat sau din resursele 
statului”. Rezult� c� forma în care ajutorul de 
stat este acordat este irelevant� din punctul 
de vedere al controlului ajutorului de stat: 
ceea ce conteaz� este efectul m�surii. De 
fapt, distinc�ia între “ajutorul acordat de stat” 
�i “ajutorul acordat din resursele statului” are 
rolul de a face explicit faptul c� nu numai 
ajutorul acordat de guvernul central, ci �i 
ajutorul acordat de autorit��ile de stat 
regionale �i locale, precum �i de organismele 
publice �i private ce ac�ioneaz� în numele 
statului intr� în sfera exclusiv� de control a 
Comisiei.  

În ceea ce prive�te forma efectiv� în care 
ajutorul de stat este acordat, faptul c� ajutorul 
de stat nu se refer� numai la cheltuielile 
directe f�cute din buzunarul statului (adic� 
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subven�iile de la buget) ci �i la transferurile 
indirecte de resurse ale statului (ceea ce 
atrage pierderi de venit pentru stat) �ine de 
jurispruden�a general acceptat�. Într-adev�r, 
o pierdere de venituri din impozitare este 
considerat� echivalent� cu consum de resurse 
ale statului, indiferent de nivelul, regional 
sau local, la care este suportat� pierderea. 

b. Avantajarea firmei/firmelor 

beneficiare 

Interpretarea dat� conceptului de “avantaj 
conferit” s-a dovedit crucial� în asigurarea 
unei sfere largi de cuprindere pentru 
reglement�rile comunitare privind ajutorul de 
stat. Înc� din primii ani ai aplic�rii 
reglement�rilor din tratat referitoare la 
ajutorul de stat, Curtea European� de Justi�ie 
(CEJ) a definit no�iunea de ajutor de stat ca 
“incluzând orice m�sur�, indiferent de forma 
ei, ce reduce povara suportat� în mod normal 
de o firm�, chiar dac� ea nu reprezint� o 
subven�ie direct� în sensul strict al 
termenului ci este echivalent� acesteia în 
virtutea naturii �i efectelor ei”. 

În consecin��, în Fiscal Aid Notice Comisia 
doar reitereaz� un concept bine-cunoscut: o 
m�sur� fiscal� care scute�te firmele de poveri 
suportate în mod normal din resursele lor 
proprii satisface al doilea criteriu din 
defini�ia ajutorului de stat. Comisia d� �i 
câteva exemple de m�suri fiscale care 
confer� un asemenea avantaj: 

• M�suri ce reduc baza fiscal� (precum 
deduceri speciale, aranjamente de depreciere 
(amortizare) special� sau accelerat�, 
includerea rezervelor în bilan�ul firmei); 

• M�suri ce implic� o reducere par�ial� 
sau total� a sumei datorate ca impozit 
(exemplu: scutirile de taxe sau creditele 
fiscale); 

• Amânarea, anularea sau chiar 
ree�alonarea în mod excep�ional a datoriilor 
fa�� de buget. 

Mai mult, chiar �i m�surile fiscale care nu 
echivaleaz� în ultim� instan�� cu o pierdere 
de venit pentru stat, precum amân�rile de 

pl��i fiscale �i la bugetul asigur�rilor sociale, 
intr� de asemenea în categoria ajutorului de 
stat în m�sura în care facilit��ile de acest tip 
confer�  firmelor beneficiare un avantaj prin 
aceea c� le permite s� utilizeze sume de bani 
care nu s-ar afla altfel la dispozi�ia lor.  

c. Selectivitatea 

Art. 87(1) CE se aplic� doar m�surilor care 
au o natur� selectiv�, adic� acelora care 
“favorizeaz� anumite activit��i sau 
producerea anumitor bunuri”. Aplicarea 
criteriului selectivit��ii atrage dup� sine 
trasarea unei distinc�ii între m�surile cu 
aplicabilitate general�, cu alte cuvinte acele 
m�suri care se aplic� tuturor firmelor �i 
sectoarelor f�r� deosebire, �i m�surile care 
genereaz� avantaje doar pentru anumite firme 
sau sectoare. Nu de pu�ine ori, totu�i, este 
extrem de dificil s� trasezi o grani�� clar� 
între m�surile de sprijin generale �i cele 
selective. M�surile fiscale sunt în plus dificil 
de evaluat pe baza acestui criteriu �i din 
cauza faptului c� dreptul comunitar consider� 
c� selectivitatea anumitor m�suri fiscale 
poate fi totu�i justificat� prin “natura sau 
schema general� a sistemului” (asemenea 
m�suri nefiind acoperite de reglement�rile 
UE privitoare la ajutorul de stat).  

Conform Notei privind ajutorul fiscal, o 
m�sur� fiscal� va fi considerat� ca fiind 
„general� ca natur�” atunci când: 

a) Toate firmele au acces la avantajele 
conferite, de pe pozi�ii egale, �i 

b) Avantajele generale ale m�surilor nu 
pot fi de facto limitate prin m�surile 
discre�ionare ale statului, fa�� de anumi�i 
beneficiari. 

Trebuie subliniat faptul c� m�surile care se 
aplic� numai la nivel regional, local sau 
sectorial vor fi automat considerate ca 
selective.  

d. Distorsionarea competi�iei 

Art. 87(1) se aplic� numai m�surilor de 
ajutor care au efecte ce dep��esc grani�ele 
��rii (mutatis mutandis, reglement�rile 
privind ajutoarele de stat con�inute de 
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Acordurile Europene se aplic� numai în cazul 
m�surilor privind ajutorul de stat care 
afecteaz� comer�ul cu UE �i ��rile membre). 
Cu alte cuvinte, aceast� condi�ie este întâlnit� 
atunci când ajutorul de stat înt�re�te pozi�ia 
firmelor beneficiare în raport cu concuren�ii 
acestora angaja�i în comer�ul intra-comunitar 
(sau, în cazul Acordurilor de Asociere, în 
comer�ul cu UE �i statele membre). Trebuie 
f�cut� observa�ia c�, totu�i, analiza realizat� 
asupra jurispruden�ei comunitare arat� c� este 
aproape un automatism în a presupune c� 
m�surile de sus�inere genereaz� efecte de 
distorsionare care dep��esc grani�ele ��rii (cu 
excep�ia situa�iilor în care se aplic� regula 
ajutorului minim – „de minimis”).1 

 

Condi�ii care trebuie respectate de 

ajutoarele de stat, indiferent de forma pe 

care o îmbrac� (subven�ii, facilit��i fiscale, 

etc.) 

Orice schem� de ajutor de stat, indiferent de 
tipul de instrument de ajutor implicat 
(stimulente fiscale sau forme directe de 
ajutor), va trebui s� respecte condi�iile 
privind limit�rile geografice �i de volum, 
care rezult� din Regional Aid Guidelines 
(1998) �i din Multisectoral Framework on 

Regional Aid to Large Investment Projects 

(1998).  

• Limit�ri geografice. Trebuie spus de 
la bun început c� schemele de ajutor regional 
nu trebuie în mod necesar s� acopere întreg 
teritoriul (sau s� se limiteze la teritoriul) unei 
zone asistate selectate potrivit metodologiei 
selectivit��ii ce rezult� din Regional Aid 

Guidelines din 1998. Într-adev�r, Regional 
Aid Guidelines din 1998 nu instituie vreo 
obliga�ie în acest sens. Astfel, deciden�ii în 
probleme de politic� regional� au 
posibilitatea de a propune scheme de ajutor 
regional care s� acopere, de exemplu, fie un 
teritoriu mai mic cuprins în hotarele unei 

                                                 
1 A. Evand and S. Martin (1991): “Socially 
Acceptable Distortions of Competition: Community 
Policy on State Aid”, 16 European Law Review, pp. 
79-111. 

regiuni ce beneficiaz� de statutul de zon� 
asistat� conform Art. 87(3) CE (�i stabilit la 
nivelul administrativ NUTS II), fie poate 
teritorii mai largi, cuprinzând p�r�i din mai 
multe asemenea regiuni. Transpus în cazul 
României, aceasta înseamn� c� schemele de 
ajutor regional nu trebuie s� acopere în mod 
necesar întreaga suprafa�� a, sau s� se 
limiteze la grani�ele, oric�reia dintre cele opt 
„regiuni de dezvoltare” înfiin�ate la nivelul 
administrativ NUTS II. 

• Limit�ri de volum. Regional Aid 

Guidelines din 1998 prev�d c� volumul total 
al ajutorului acordat fiec�rui beneficiar, în 
cadrul uneia sau mai multor scheme distincte 
de ajutor regional, nu trebuie s� dep��easc� 
pragul de intensitate al ajutorului din 
regiunea asistat� acoperit� de schem� (pentru 
mai multe detalii privind intensitatea 
ajutorului, vezi mai sus punctul 1.1.3 
(b)).Transpus în cazul României, acest lucru 
înseamn� c� volumul total al ajutorului dat 
fiec�rui beneficiar în cadrul uneia sau mai 
multor scheme de ajutor regional nu trebuie 
s� dep��easc� 50% din costul total al 
proiectului de investi�ii sprijinit, respectiv 
65% din costul total al investi�iei pentru 
IMM-uri. Atunci când ajutorul este destinat 
sprijinirii unor proiecte mari de investi�ii, 
Multisectoral Framework  diminueaz� �i mai 
mult volumul admisibil al ajutorului la 50% 
din pragul de intensitate dac� cheltuiala 
eligibil� este între 50 �i 100 de milioane de 
euro, respectiv la 34% din pragul de 
intensitate dac� aceasta dep��e�te 100 de 
milioane de euro.  

• Condi�ii specifice privind 
aprobarea �i utilizarea. Aceste condi�ii se 
refer� la faptul c� ajutoarele de stat vor fi 
aprobate numai dac� se vor respecta anumite 
condi�ii, specifice fiec�rui tip de ajutor. A�a 
de pild�, în cazul ajutoarelor acordate 
companiilor care func�ioneaz� în sectoare în 
care cererea este în declin �i în care se 
înregistreaz� un excedent de capacitate la 
nivel european, aprobarea ajutorului va fi 
condi�ionat� de reducerea capacit��ilor de 
produc�ie în exces. În cazul ajutoarelor 
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acordate în scopul sus�inerii politicii 
regionale vor trebui respectate urm�toarele 
condi�ii: 

• Ajutoarele s� fie s� fie justificate în 

ceea ce prive�te contribu�ia lor la 

dezvoltarea regional� �i/sau s� fie 

destinate s� compenseze anumite 

handicapuri regionale reale. 

• Nivelul total al ajutoarelor trebuie s� 

fie limitat �i determinat în func�ie de 

costurile proiectului de investi�ii; 

• Regulile pe baza c�rora sunt 

acordate ajutoarele trebuie s� fie 

suficient de transparente astfel încât s� 

permit� Comisiei s� cuantifice beneficiile 

conferite firmelor beneficiare; 

• Ajutoarele trebuie s� sus�in� numai 

proiecte de investi�ii noi sau s� fie 

justificate prin crearea de noi locuri de 

munc� în regiunea asistat� respectiv�; 

• Ajutoarele trebuie s� fie acordate în 

mod condi�ionat, în func�ie de men�inerea 

investi�iei respective sau a locurilor de 

munc� create, pentru o perioad� de cel 

pu�in 5 ani. 

 

Un studiu recent2 privind schemele de ajutor 
de stat aplicate în cazul dezvolt�rii regionale 
a scos în eviden�� existen�a unui �ir de 
incompatibilit��i între legisla�ia româneasc� 
�i legisla�ia comunitar� în domeniu, în 
special în cazul zonelor defavorizate �i a 
zonelor libere.  În cazul zonelor defavorizate, 
de exemplu, autorii subliniaz� faptul c� 
schema va trebui modificat� astfel încât s� 
includ� garan�ii în leg�tur� cu respectarea 
criteriilor cantitative (nivelul ajutoarelor s� 
nu dep��easc� 50% din costul total al 
proiectului de investi�ii, pentru IMM-uri 
pragul fiind de 65%) dar �i prevederi 
                                                 
2 Studiul Phare “Compatibilit��i între cadrul românesc 
al politicii regionale �i reglement�rile UE privind 
ajutorul de stat”, autori: Gabriela Dragan �i Isabela 
Atanasiu, realizat în cadrul programului “Pre-
accession Impact Studies”, 2002. 

 

specifice în cazul ajutoarelor care nu sunt 
legate direct de un proiect nou de investi�ii 
sau de crearea unor noi locuri de munc�. 
Trebuie spus îns� c�, mare parte din 
aspectele semnalate în studiu respectiv au 
fost eliminate de noua Lege a impozitului pe 
venit, care a anulat o parte din facilit��i 
fiscale, acordate în cazul celor dou� scheme 
men�ionate anterior. 

În cazul României îns�, în momentul de fa��, 
problema este legat� �i de crearea unui cadru 
adecvat pentru primirea �i utilizarea 
asisten�ei de pre-aderare �i, în urm�torul 
stadiu, a asisten�ei structurale acordate prin 
intermediul Fondurilor Structurale. Un 
asemenea cadru va trebui s� includ� garan�ii 
în sensul ca atât restric�iile geografice, 
cantitative, cat �i cele privind utilizarea 
fondurilor, restric�ii care deriv� din legisla�ia 
comunitar�, sunt similare cu cele prezentate 
anterior. Mai mult, asemenea garan�ii 
legislative ar trebui s� existe nu numai pe 
hârtie, dar s� se �i materializeze în proceduri 
func�ionale privind coordonarea �i 
cooperarea între institu�iile responsabile de 
politica regional�, pe de o parte, �i cel 
responsabile de controlul �i monitorizarea 
ajutoarelor de stat, pe de alt� parte. În acest 
sens, acquis-ul comunitar privind ajutoarele 
regionale trebuie riguros transpus în 
reglement�rile romane�ti iar  autorit��ile 
romane�ti responsabile s� dispun� de garan�ii 
adecvate (�i resurse) care s� le permit� s� 
realizeze o analiz� ex ante �i un control �i 
monitorizare ex post eficiente, privind 
ajutoarele oferite în cadrul politicii de 
dezvoltare regional�. 
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