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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaz„ prevenirea ∫i
combaterea dopajului Ón sport.
(2) Dopajul Ón sport reprezint„:
a) folosirea unei substan˛e ∫i/sau metode care sunt
poten˛ial d„un„toare pentru s„n„tatea sportivilor ∫i/sau
Ómbun„t„˛esc performan˛ele acestora;
b) prezen˛a Ón organismul sportivului a unei substan˛e
interzise sau a metaboli˛ilor acesteia.
(3) Conform reglement„rilor Comitetului Interna˛ional
Olimpic ale Conven˛iei Antidoping a Consiliului Europei ∫i
ale Codului Mondial Antidoping, elaborat de Agen˛ia
Mondial„ Antidoping, se interzice dopajul Ón sport din ra˛iuni
de natur„ etic„ ∫i medical„.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc dup„ cum urmeaz„:

a) sportiv — orice persoan„ care particip„ la activit„˛i
sportive la nivel interna˛ional, na˛ional sau la un nivel
inferior;
b) sportiv de nivel interna˛ional — sportivul desemnat de
o federa˛ie sportiv„ interna˛ional„ ca f„c‚nd parte din
e∫antionul de testare doping al acelei federa˛ii;
c) personal din anturajul sportivului — antrenori,
instructori, manageri, personal din colectivul tehnic, personal
medical ∫i oficiali care lucreaz„ cu sportivi;
d) organiza˛ie na˛ional„ antidoping — entitate
responsabil„, la nivel na˛ional, cu promovarea ∫i
coordonarea politicii antidoping Ón sport, conducerea
activit„˛ii de recoltare de probe biologice, gestionarea
rezultatelor la testele efectuate ∫i cu conducerea audierilor;
e) control doping — procesul care include planificarea
test„rilor, recoltarea ∫i transportarea de probe biologice,
analiza de laborator, managementul rezultatelor, audierile ∫i
apelurile;
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f) control doping Ón cadrul competi˛iei — o testare doping
Ón care sportivii sunt selec˛iona˛i pentru a fi testa˛i Ón
leg„tur„ cu o anumit„ competi˛ie;
g) control doping Ón afara competi˛iei — orice testare
doping care nu se realizeaz„ Ón cadrul competi˛iei;
h) control doping ˛int„ — testare doping a unor sportivi
care sunt selec˛iona˛i pe o baz„ guvernat„ de regulile
specifice efectu„rii acestor test„ri, precum sportivi ale c„ror
performan˛e s-au ameliorat surprinz„tor de repede sau cei
ai c„ror antrenori au avut mai mul˛i sportivi depista˛i pozitiv
la testele doping;
i) control doping f„r„ aviz prealabil — testare doping care
se desf„∫oar„ f„r„ vreo aten˛ionare prealabil„ a sportivului
∫i Ón timpul c„reia sportivul este Ónso˛it Ón permanen˛„,
Óncep‚nd cu momentul anun˛„rii ∫i p‚n„ la prelevarea
probei biologice;
j) ofi˛er de control — persoana abilitat„ de c„tre Agen˛ia
Na˛ional„ Antidoping s„ efectueze controlul doping;
k) prob„ biologic„ — orice material biologic recoltat Ón
vederea realiz„rii controlului doping;
l) testare doping — parte a procesului de desf„∫urare a
controlului doping, ce presupune planificarea testelor,
recoltarea de probe biologice, manipularea ∫i transportul lor
la laboratorul de control doping;
m) lista doping — lista care denume∫te substan˛ele ∫i
metodele interzise;
n) substan˛a/metoda interzis„ (substan˛„ dopant„) —
substan˛a/metoda cuprins„ Ón lista doping, care a dus sau
este susceptibil„ s„ duc„ la cre∫terea artificial„ a
performan˛elor sportivului ∫i/sau care prezint„ un risc real
ori poten˛ial pentru s„n„tatea sportivului;
o) substan˛e speciale — substan˛e care pot constitui
subiectul Ónc„lc„rilor f„r„ inten˛ie ale reglement„rilor
antidoping, deoarece sunt folosite pe scar„ larg„ Ón
realizarea medicamentelor, ∫i a c„ror utilizare Ón scop de
dopaj este pu˛in probabil„;
p) standard interna˛ional — standard adoptat de Agen˛ia
Mondial„ Antidoping Ón vederea implement„rii prevederilor
cuprinse Ón Codul Mondial Antidoping;
q) rezultate pozitive constatate — raport de analiz„ emis
de un laborator de control doping care certific„ prezen˛a
Óntr-o prob„ biologic„ a unei substan˛e interzise sau a
metaboli˛ilor ∫i markerilor s„i, inclusiv Ónsemnate cantit„˛i
de substan˛e endogene sau dovezi ale utiliz„rii de metode
interzise;
r) metabolit — orice substan˛„ produs„ Ón organism Ón
urma unui proces de biodegradare;
s) marker — un compus/grup de compu∫i sau parametri
biologici care indic„ utilizarea de substan˛e ∫i/sau metode
interzise;
∫) audiere provizorie — audiere ce are loc imediat dup„
primirea unui rezultat pozitiv la controlul doping, efectuat„
de comisia antidoping a federa˛iei sportive na˛ionale, ∫i
care precede audierea propriu-zis„;
t) suspendare provizorie — interzicerea temporar„ a
particip„rii sportivului sau a altei persoane la competi˛ii,
p‚n„ la luarea deciziei finale Ón urma audierii conduse Ón
conformitate cu prevederile prezentei legi;
˛) suspendare — interzicerea pe o perioad„ determinat„
a particip„rii sportivului sau altei persoane la competi˛ii ori
la alte activit„˛i sportive;
u) descalificare — invalidarea rezultatelor ob˛inute de
sportivi Ón cadrul unei anumite competi˛ii sau manifest„ri

sportive, cu toate consecin˛ele ce decurg din aceasta,
inclusiv retragerea de medalii, puncte ∫i premii;
v) falsificare — modificarea sau influen˛area
neregulamentar„ a rezultatelor controlului doping ori
Ómpiedicarea desf„∫ur„rii normale a procedurilor obi∫nuite
de testare doping;
w) utilizare — aplicarea, ingerarea, injectarea sau
consumul prin orice mijloace al oric„rei substan˛e ∫i/sau
metode interzise;
x) excep˛ii terapeutice — situa˛iile Ón care organiza˛ia
na˛ional„ antidoping poate aproba utilizarea unei substan˛e
∫i/sau metode interzise sportivilor care prezint„ o afec˛iune
dovedit„ medical, Ón scopuri terapeutice.
CAPITOLUL II
Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping
Art. 3. — Œn vederea combaterii fenomenului de dopaj
Ón sport, func˛ioneaz„ Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping,
institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, finan˛at„ din
venituri extrabugetare ∫i aloca˛ii acordate de la bugetul de
stat, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Basarabia
nr. 37—39, sectorul 2.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping are urm„toarele
obiective:
a) prevenirea ∫i combaterea, la nivel na˛ional, a
fenomenului de dopaj;
b) Óncurajarea practic„rii unui sport curat Ón vederea
protej„rii s„n„t„˛ii sportivilor ∫i a respect„rii principiilor
fairplay-ului Ón sport.
Art. 5. — Œn vederea realiz„rii obiectivelor propuse,
Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping Óndepline∫te urm„toarele
atribu˛ii:
a) elaboreaz„ strategia na˛ional„ antidoping;
b) prezint„ propuneri pentru armonizarea legisla˛iei
na˛ionale antidoping cu reglement„rile interna˛ionale Ón
domeniu;
c) ini˛iaz„, sus˛ine financiar ∫i/sau promoveaz„, dup„
caz, programe educative ∫i de prevenire a dopajului Ón
sport;
d) asigur„ aplicarea de m„suri concrete pentru
sanc˛ionarea dopajului Ón sport;
e) ini˛iaz„, sus˛ine financiar ∫i/sau Óncurajeaz„ programe
de promovare a fairplay-ului Ón sport;
f) Óncurajeaz„ structurile sportive ∫i Comitetul Olimpic
Rom‚n Ón adoptarea unor programe de testare coerente ∫i
uniforme;
g) colaboreaz„ cu autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice, cu
organiza˛iile guvernamentale ∫i neguvernamentale na˛ionale
∫i interna˛ionale cu atribu˛ii Ón domeniu;
h) propune autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice m„suri ce
pot fi luate Ón sensul intensific„rii luptei Ómpotriva traficului
ilicit de substan˛e dopante;
i) public„ anual lista substan˛elor ∫i a metodelor
interzise, Ón conformitate cu lista Agen˛iei Mondiale
Antidoping;
j) public„ ∫i reactualizeaz„ anual, Ón colaborare cu
Ministerul S„n„t„˛ii, list„ cu specialit„˛ile farmaceutice
autorizate ∫i comercializate Ón Rom‚nia, care au Ón
componen˛„ substan˛e dopante;
k) stabile∫te programul na˛ional anual de testare doping,
Ón competi˛ie ∫i Ón afara competi˛iei, care cuprinde to˛i
sportivii de nivel na˛ional ∫i interna˛ional;
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l) Óntocme∫te lista cu sportivii na˛ionali ∫i interna˛ionali,
adresele acestora ∫i locurile de preg„tire;
m) organizeaz„ ∫i efectueaz„ controalele doping at‚t Ón
cadrul competi˛iilor, c‚t ∫i Ón afara acestora, cu excep˛ia
controalelor efectuate de federa˛iile interna˛ionale Ón timpul
competi˛iilor interna˛ionale organizate pe teritoriul Rom‚niei;
n) planific„ ∫i asigur„ desf„∫urarea audierilor sportivilor
susceptibili de Ónc„lcarea regulamentului antidoping Óntr-un
cadru corect ∫i echitabil, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón
vigoare ∫i cu standardele interna˛ionale;
o) desemneaz„ laboratoarele de control doping care s„
efectueze analizele probelor recoltate Ón urma test„rilor;
p) aprob„ excep˛iile terapeutice pentru sportivii de nivel
na˛ional, la solicitarea scris„ a comisiilor antidoping din
federa˛iile sportive na˛ionale ∫i/sau ligi. Pentru sportivii de
nivel interna˛ional, trimite dosarele depuse, spre aprobare,
Agen˛iei Mondiale Antidoping;
q) comunic„ Agen˛iei Mondiale Antidoping cazurile de
dopaj semnalate Ón r‚ndul sportivilor rom‚ni, pe plan
na˛ional sau interna˛ional;
r) elaboreaz„ normele metodologice privind organizarea
∫i desf„∫urarea controalelor doping;
s) asigur„ instruirea ∫i perfec˛ionarea ofi˛erilor de control
doping, precum ∫i eliberarea unui atestat Ón acest sens;
t) prezint„ anual un raport de activitate Guvernului ∫i
Parlamentului;
u) organizeaz„ periodic ac˛iuni privind informarea,
prevenirea ∫i combaterea fenomenului de dopaj Ón sport;
v) ini˛iaz„ ∫i promoveaz„ activit„˛i de cercetare pentru
eradicarea dopajului Ón sport.
Art. 6. — Posturile publice de radio ∫i de televiziune
pun la dispozi˛ie Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport ∫i Agen˛iei
Na˛ionale Antidoping un spa˛iu de emisie de minimum
30 de minute s„pt„m‚nal, din care 50% la ore de maxim„
audien˛„, pentru difuzarea de materiale promo˛ionale de
prevenire ∫i combatere a dopajului Ón sport.
Art. 7. — Conducerea Agen˛iei Na˛ionale Antidoping
este realizat„ de c„tre Consiliul director, ca organ de
decizie.
Art. 8. — (1) Consiliul director al Agen˛iei Na˛ionale
Antidoping are Ón componen˛„ 9 membri, dup„ cum
urmeaz„:
a) pre∫edinte;
b) doi reprezentan˛i ai Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport;
c) un reprezentant al Comitetului Olimpic Rom‚n;
d) un reprezentant din domeniul farmacologiei, desemnat
de Ministerul S„n„t„˛ii;
e) un reprezentant al Laboratorului de Control Doping,
desemnat de Institutul Na˛ional de Cercetare pentru Sport;
f) un reprezentant din domeniul medicinei sportive,
desemnat de Ministerul S„n„t„˛ii;
g) un reprezentant al sportivilor de performan˛„,
desemnat de Comitetul Olimpic Rom‚n;
h) un reprezentant al federa˛iilor sportive na˛ionale,
desemnat de Comitetul Olimpic Rom‚n.
(2) Activitatea consiliului director este condus„ de
pre∫edinte, care este ∫i pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
Antidoping, numit de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport.
(3) Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani
∫i este irevocabil, cu excep˛ia cazurilor Ón care ace∫tia Ó∫i
pierd calitatea pentru care au fost numi˛i.
(4) Membrii consiliului director sunt obliga˛i s„ respecte
secretul profesional.
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Art. 9. — (1) Consiliul director se Óntrune∫te Ón ∫edin˛e
ordinare trimestrial ∫i Ón ∫edin˛e extraordinare ori de c‚te
ori este nevoie, la solicitarea pre∫edintelui sau a cel pu˛in
dou„ treimi din num„rul membrilor.
(2) Convocarea la ∫edin˛ele consiliului director se face
cu cel pu˛in 5 zile lucr„toare Ónainte ∫i va cuprinde, Ón
mod obligatoriu, ordinea de zi ce urmeaz„ a fi dezb„tut„ ∫i
documenta˛ia necesar„.
(3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu votul a
cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor. Œn caz de
egalitate de voturi, pre∫edintele consiliului director are votul
decisiv.
CAPITOLUL III
Asisten˛a medical„ a sportivilor
Art. 10. — Medicii de specialitate medicin„ sportiv„ ∫i
asisten˛ii medicali din anturajul sportivilor trebuie s„ acorde
o aten˛ie deosebit„ tratamentului medical al acestora ∫i s„
respecte urm„toarele reguli:
a) s„ nu recomande, s„ nu prescrie sau s„ nu
administreze medicamente ce au Ón compozi˛ie substan˛e
interzise, atunci c‚nd acestea pot fi Ónlocuite cu altele care
nu con˛in astfel de substan˛e;
b) s„ nu recomande, s„ nu prescrie sau s„ nu
colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt
incluse pe lista doping;
c) s„ previn„ folosirea de c„tre sportivi a substan˛elor
∫i/sau metodelor interzise;
d) s„ informeze sportivii ∫i federa˛iile sportive na˛ionale
responsabile asupra medica˛iei administrate, a compozi˛iei
∫i efectelor asupra organismului;
e) s„ informeze federa˛ia sportiv„ na˛ional„
responsabil„, precum ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping Ón
cazul Ón care suspecteaz„ un sportiv c„ ar folosi substan˛e
∫i/sau metode interzise, pentru ca acesta s„ fie supus unor
controale ˛int„.
Art. 11. — Sportivul de nivel na˛ional sau interna˛ional
trebuie s„ Ó∫i precizeze calitatea, la orice consulta˛ie
medical„, de orice natur„.
Art. 12. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping asigur„
pentru to˛i sportivii de nivel na˛ional desf„∫urarea unei
proceduri prin care cei care prezint„ o afec˛iune dovedit„
medical ∫i care necesit„ utilizarea unei substan˛e ∫i/sau
metode interzise s„ poat„ solicita exceptarea pentru
utilizarea Ón scopuri terapeutice.
(2) Aceste solicit„ri sunt evaluate Ón concordan˛„ cu
standardele interna˛ionale referitoare la excep˛ii terapeutice.
CAPITOLUL IV
Aprobarea ∫i publicarea listei doping
Art. 13. — Lista doping se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport ∫i intr„ Ón
vigoare la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 14. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping public„ lista
doping ori de c‚te ori apar modific„ri Ón lista publicat„ de
Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping are obliga˛ia s„
informeze Ón scris to˛i factorii responsabili din mi∫carea
sportiv„ asupra oric„ror modific„ri din lista doping.
(3) Modific„rile ap„rute Ón lista doping sunt supuse
aprob„rii prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport.
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CAPITOLUL V
Controlul doping

Art. 15. — Controlul doping, Ón competi˛ie ∫i Ón afara
competi˛iei, se efectueaz„ conform programului na˛ional
anual stabilit de Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping, cu
respectarea standardului interna˛ional pentru test„ri al
Agen˛iei Mondiale Antidoping.
Art. 16. — (1) Controlul doping poate fi solicitat de:
a) Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping;
b) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport;
c) Comitetul Olimpic Rom‚n;
d) federa˛iile sportive na˛ionale, cluburi sau ligi
profesioniste;
e) al˛i organizatori de manifest„ri sportive, care nu sunt
cuprinse Óntr-un cadru federal.
(2) Controlul doping se solicit„ Agen˛iei Na˛ionale
Antidoping sau unui laborator de control doping numai cu
avizul Agen˛iei Na˛ionale Antidoping.
(3) Procedura de desf„∫urare a controlului doping este
reglementat„ Ón normele metodologice privind organizarea
∫i desf„∫urarea controlului doping, care se elaboreaz„ de
Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping.
(4) Œn cazul sesiz„rilor de urgen˛„, pre∫edintele Agen˛iei
Na˛ionale Antidoping este abilitat s„ hot„rasc„ controlul
doping.
Art. 17. — (1) Test„tile doping pot fi efectuate numai
de c„tre ofi˛erii de control doping autoriza˛i, care au
absolvit un curs de perfec˛ionare ∫i de˛in un atestat Ón
acest sens, eliberat de Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping.
(2) R„spunderea privind recoltarea ∫i transportarea
probelor apar˛ine Agen˛iei Na˛ionale Antidoping.
(3) Proba biologic„ recoltat„ Ón urma test„rii doping se
Ómparte Ón dou„ recipiente, denumite proba A ∫i proba B.
(4) Analiza probelor biologice ∫i emiterea buletinului de
analiz„ se fac de c„tre Laboratorul de control doping din
cadrul Institutului Na˛ional de Cercetare pentru Sport, Ón
conformitate cu standardul interna˛ional pentru laboratoare
al Agen˛iei Mondiale Antidoping.
Art. 18. — (1) Sportivul participant la o competi˛ie
sportiv„ este obligat s„ se supun„ controlului doping, Ón
conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Recordurile na˛ionale se pot omologa numai Ón urma
efectu„rii controlului doping asupra sportivului Ón cauz„.
(3) Controalele doping ˛int„ ∫i cele Ón afara competi˛iilor
pot fi efectuate oric‚nd ∫i f„r„ preaviz, Ón toate locurile ∫i
incintele Ón care se desf„∫oar„ activit„˛i fizice ∫i sportive.
Art. 19. — Controlul doping se efectueaz„ Ón spa˛ii
adecvate care s„ asigure condi˛iile minime prev„zute de
standardele interna˛ionale pentru test„ri.
Art. 20. — (1) Rezultatul analizei de laborator este emis
sub forma unui buletin de analiz„ semnat de conduc„torul
laboratorului de control doping sau, Ón lipsa acestuia, de
adjunctul s„u.
(2) Rezultatul controlului doping se comunic„ structurii
sportive care a comandat controlul, precum ∫i Agen˛iei
Na˛ionale Antidoping care gestioneaz„ rezultatele.
(3) Œn cazul unui rezultat pozitiv, Agen˛ia Na˛ional„
Antidoping informeaz„ sportivul Ón cauz„ ∫i federa˛ia
sportiv„ na˛ional„ responsabil„, Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Sport ∫i Comitetul Olimpic Rom‚n.

Art. 21. — Sportivul are dreptul s„ cear„ analiza probei B
sau, dac„ renun˛„ la acest drept, d„ o declara˛ie scris„ Ón
acest sens.
Art. 22. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping organizeaz„
o procedur„ de audiere pentru sportivul sau persoana din
anturajul acestuia, Ónvinuit„ de comiterea unei Ónc„lc„ri a
reglement„rilor antidoping.
(2) Procedura de audiere se desf„∫oar„ potrivit
principiilor prev„zute Ón Codul Mondial Antidoping.
Art. 23. — Identitatea sportivilor ale c„ror probe
biologice sunt pozitive sau a sportivilor ori persoanelor din
anturajul acestora, care sunt suspecta˛i de Ónc„lcarea
reglement„rilor antidoping, poate fi f„cut„ public„ de c„tre
Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping numai dup„ solu˛ionarea
definitiv„ a cazului.
CAPITOLUL VI
Obliga˛iile structurilor sportive
Art. 24. — (1) Federa˛iile sportive na˛ionale au obliga˛ia
de a-∫i modifica ∫i completa statutele ∫i regulamentele Ón
concordan˛„ cu dispozi˛iile prezentei legi, ale Codului
Mondial Antidoping, cu reglement„rile federa˛iilor sportive
interna˛ionale ∫i cu normele elaborate de Agen˛ia Na˛ional„
Antidoping.
(2) Federa˛iile sportive na˛ionale au obliga˛ia de a
constitui o comisie antidoping proprie, responsabil„ cu
prevenirea ∫i combaterea dopajului, care urm„re∫te
instruirea sportivilor ∫i a personalului asupra efectelor ∫i
consecin˛elor ce pot decurge din utilizarea substan˛elor ∫i
metodelor interzise.
(3) Federa˛iile sportive na˛ionale au obliga˛ia de a
constitui o instan˛„ de apel, independent„ de cea care a
impus sanc˛iunea Ón prealabil, la care poate apela orice
sportiv sau persoan„ din anturajul acestuia, Ónvinuit„ de
Ónc„lcarea reglement„rilor antidoping.
Art. 25. — (1) Federa˛iile sportive na˛ionale sunt
obligate s„ comunice Agen˛iei Na˛ionale Antidoping, la
Ónceputul fiec„rui an calendaristic, informa˛ii detaliate privind
calendarul sportiv intern ∫i interna˛ional, precum ∫i planurile
de preg„tire a echipelor ∫i sportivilor lor, cu precizarea
exact„ a locurilor ∫i orelor de desf„∫urare, precum ∫i lista
cu sportivii na˛ionali ∫i interna˛ionali ∫i adresele acestora.
(2) Federa˛iile sportive na˛ionale au obliga˛ia de a
comunica Agen˛iei Na˛ionale Antidoping, cu cel pu˛in 5 zile
Ónainte, orice modificare intervenit„ Ón calendarul sportiv
sau Ón planul de preg„tire.
Art. 26. — Cluburile sportive ∫i ligile profesioniste sunt
obligate s„ respecte prevederile art. 24 ∫i 25 din prezenta
lege.
CAPITOLUL VII
Abateri ∫i sanc˛iuni
Art. 27. — Constituie abateri disciplinare urm„toarele:
a) prezen˛a Ón organismul sportivului a unei substan˛e
interzise sau a metaboli˛ilor acesteia;
b) utilizarea unei substan˛e interzise, a metaboli˛ilor sau
markerilor acesteia ∫i/sau utilizarea ori tentativa de a utiliza
o metod„ interzis„;
c) de˛inerea de substan˛e sau metode interzise;
d) refuzul sau sustragerea, Ón mod nejustificat, de la
recoltarea probei biologice;
e) falsificarea rezultatelor controlului doping de c„tre
sportiv.
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Art. 28. — Orice Ónc„lcare de c„tre sportiv a
reglement„rilor antidoping Ón timpul competi˛iei atrage
descalificarea, av‚nd ca rezultat invalidarea rezultatelor
individuale ob˛inute Ón acea competi˛ie, retragerea medaliei,
a punctelor sau a premiilor.
Art. 29. — (1) Utilizarea unei substan˛e interzise, a
metaboli˛ilor sau markerilor acesteia, cu excep˛ia
substan˛elor speciale din lista doping, precum ∫i utilizarea
sau tentativa de a utiliza o metod„ interzis„, de˛inerea de
substan˛e sau de metode interzise se sanc˛ioneaz„ cu
suspendarea din activitatea sportiv„ pe o perioad„ de
2 ani la prima abatere ∫i pe via˛„ la cea de-a doua
abatere.
(2) Sanc˛iunea prev„zut„ la alin. (1) poate fi mic∫orat„
p‚n„ la minimum un an, c‚nd faptele au fost s„v‚r∫ite din
culp„.
(3) Œn condi˛iile inexisten˛ei oric„rei forme de vinov„˛ie,
sanc˛iunea prev„zut„ la alin. (1) nu se aplic„.
(4) Chiar ∫i Ón cazul Ón care nu exist„ vinov„˛ie a
sportivului privind prezen˛a Ón organism a unei substan˛e
care figureaz„ pe lista doping, acestuia i se va interzice
participarea la o competi˛ie ulterioar„, dac„ prezen˛a
substan˛elor respective ar putea influen˛a rezultatele
individuale.
Art. 30. — Œn situa˛ia Ón care un sportiv dovede∫te c„
utilizarea unei substan˛e speciale nu a avut ca scop
m„rirea performan˛ei sportive, perioada de suspendare
prev„zut„ la art. 29 alin. (1) va fi Ónlocuit„ dup„ cum
urmeaz„:
a) pentru prima abatere, avertisment sau suspendare
p‚n„ la un an;
b) pentru a doua abatere, 2 ani de suspendare;
c) pentru a treia abatere, suspendare pe via˛„.
Art. 31. — Refuzul sau sustragerea de la recoltarea
probei biologice se sanc˛ioneaz„ conform art. 29 alin. (1).
Art. 32. — (1) Falsificarea rezultatelor controlului doping
se sanc˛ioneaz„ conform art. 29 alin. (1), Ón cazul Ón care
fapta este s„v‚r∫it„ de sportiv.
(2) Tentativa se pedepse∫te cu suspendarea din
activitatea sportiv„ pe o perioad„ de un an la prima
abatere ∫i de 2 ani la cea de-a doua abatere.
Art. 33. — (1) Perioada de suspendare Óncepe de la
data emiterii deciziei de suspendare.
(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din
perioada total„ de suspendare.
(3) Œn cazul Ónt‚rzierii pronun˛„rii deciziei de suspendare
din motive neimputabile sportivului, perioada de suspendare
poate Óncepe de la data prelev„rii probelor biologice.
(4) Pe perioada suspend„rii sportivii nu pot participa Ón
nici o calitate Ón cadrul unei competi˛ii sau manifest„ri
sportive.
(5) Pe perioada suspend„rii sportivii respectivi nu mai
beneficiaz„, pentru activitatea sportiv„, de sume de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale.
Art. 34. — (1) Œn vederea relu„rii activit„˛ii sportive,
sportivii suspenda˛i trebuie s„ se supun„ test„rilor doping
Ón afara competi˛iei, realizate de Agen˛ia Na˛ional„
Antidoping.
(2) Pe perioada suspend„rii sportivii au obliga˛ia de a
comunica Agen˛iei Na˛ionale Antidoping adresa exact„
unde pot fi g„si˛i.
Art. 35. — (1) Œn cazul echipelor sportive, c‚nd mai
mult de un membru al unei echipe a Ónc„lcat

5

reglement„rile antidoping, Ón timpul unei competi˛ii, echipa
va fi supus„ controalelor ˛int„.
(2) Pentru cazul prev„zut la alin. (1) echipa sportiv„
este sanc˛ionat„ cu anularea rezultatelor ob˛inute Ón timpul
competi˛iei sau cu alte sanc˛iuni disciplinare prev„zute de
reglement„rile federa˛iei sportive na˛ionale respective.
Art. 36. — (1) Procurarea, distribuirea, oferirea,
v‚nzarea ori administrarea de substan˛e dopante sportivilor
se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amend„ de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(2) Prescrierea sau administrarea de substan˛e dopante
sportivilor de c„tre medici se pedepse∫te cu Ónchisoare de
la un an la 4 ani sau cu amend„ de la 75.000.000 lei la
150.000.000 lei.
(3) Œn cazul s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la alin. (2), se
sesizeaz„ ∫i Colegiul Medicilor din Rom‚nia.
(4) Tentativa la infrac˛iunile prev„zute la alin. (1) ∫i (2)
se pedepse∫te.
Art. 37. — (1) Œndemnul prin orice mijloace la consumul
de substan˛e dopante Ón vederea sporirii capacit„˛ii de
performan˛„, dac„ este urmat de executare, se pedepse∫te
cu Ónchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend„ de la
25.000.000 lei la 75.000.000 lei.
(2) Dac„ Óndemnul nu este urmat de executare,
pedeapsa este Ónchisoarea de la dou„ luni la 2 ani sau
amend„ de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Art. 38. — Constituie circumstan˛e agravante
urm„toarele Ómprejur„ri ∫i situa˛ii:
a) s„v‚r∫irea faptei de c„tre o persoan„ care are,
potrivit prezentei legi, atribu˛ii Ón prevenirea ∫i combaterea
dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substan˛e sau
proceduri interzise unui sportiv minor;
c) s„v‚r∫irea faptei Ómpreun„ cu un minor;
d) s„v‚r∫irea faptei de c„tre o persoan„ care
Óndepline∫te o func˛ie ce implic„ exerci˛iul autorit„˛ii publice,
iar fapta a fost s„v‚r∫it„ Ón exercitarea acestei func˛ii.
Art. 39. — Persoanelor condamnate pentru infrac˛iuni
prev„zute Ón prezentul capitol li se poate aplica una sau
mai multe pedepse complementare.
Art. 40. — Bunurile destinate, folosite sau rezultate din
infrac˛iunile prev„zute Ón prezentul capitol se confisc„.
Art. 41. — (1) Œn aplicarea sanc˛iunilor sportivilor sau
persoanelor din anturajul sportivilor, federa˛iile sportive
na˛ionale trebuie s„ respecte prevederile prezentei legi,
precum ∫i ale reglement„rilor interna˛ionale Ón domeniu.
(2) NeÓndeplinirea de c„tre federa˛iile sportive na˛ionale
a obliga˛iilor prev„zute Ón prezenta lege se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei, retragerea
oric„rui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea
temporar„ a certificatului de identitate sportiv„ sau radierea
din registrul sportiv.
Art. 42. — Cluburile sportive ∫i ligile profesioniste, Ón
cadrul c„rora au fost g„site persoane vinovate de Ónc„lc„ri
ale reglement„rilor antidoping, dac„ au avut cuno∫tin˛„ de
aceste Ónc„lc„ri, se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Art. 43. — Œn cazul Ón care substan˛ele descoperite pe
parcursul controlului doping intr„ ∫i sub inciden˛a Legii
nr. 143/2000 privind combaterea traficului ∫i consumului
ilicit de droguri, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
sau a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folosi˛i la fabricarea ilicit„ a drogurilor, Agen˛ia
Na˛ional„ Antidoping are obliga˛ia de a Ón∫tiin˛a Agen˛ia
Na˛ional„ Antidrog ∫i organele de urm„rire penal„.
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CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii

Art. 44. — Pentru informarea ∫i educarea personalului
implicat Ón activit„˛ile antidoping, toate institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt superior de educa˛ie fizic„ ∫i sport din ˛ar„ ∫i
Centrul Na˛ional de Formare ∫i Perfec˛ionare a Antrenorilor
introduc Ón programele de Ónv„˛„m‚nt cursuri de prezentare
a reglement„rilor na˛ionale ∫i interna˛ionale antidoping,
precum ∫i programul na˛ional antidoping.

Art. 45. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport va
elabora structura organizatoric„ ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale Agen˛iei Na˛ionale Antidoping,
care se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 46. — Œn termen de 30 de zile de la aprobarea
Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare, Agen˛ia
Na˛ional„ Antidoping va elabora normele metodologice
privind organizarea ∫i desf„∫urarea controlului doping, care
se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 552.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind prevenirea ∫i combaterea
dopajului Ón sport
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind prevenirea ∫i combaterea
dopajului Ón sport ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2004.
Nr. 1.026.

ACTE

ALE

CONSILIULUI

C O N C U R E N fi E I

CONSILIUL CONCURENfiEI

ORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea
∫i restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate
Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 22 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn urma adopt„rii Ón Plenul Consiliului
Concuren˛ei, se pune Ón aplicare Regulamentul
privind ajutorul de stat pentru salvarea ∫i

restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate, cuprins
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
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Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
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Art. 3. — Prezentul ordin ∫i regulamentul men˛ionat la
art. 1 vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde

Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 501.

ANEX√

REGULAMENT
privind ajutorul de stat pentru salvarea ∫i restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate
Œn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al
art. 22 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentul regulament.
INTRODUCERE
Art. 1. — (1) Ie∫irea Óntreprinderilor ineficiente de pe
pia˛„ este o consecin˛„ normal„ a func˛ion„rii acesteia.
Faptul c„ o Óntreprindere care se afl„ Ón dificultate este
salvat„ de stat nu poate constitui regula. Ajutoarele pentru
opera˛iunile de salvare ∫i restructurare au fost la originea
unora dintre cele mai controversate cazuri de ajutor de stat
Ón trecut ∫i se num„r„ printre tipurile de ajutor cu cele mai
importante efecte de distorsiune a concuren˛ei. Principiul
general al interzicerii ajutoarelor de stat, prev„zut Ón Legea
nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
trebuie, Ón consecin˛„, s„ r„m‚n„ regula, iar posibilit„˛ile de
derogare trebuie limitate.
(2) Acordarea de ajutoare pentru salvare ∫i restructurare
unor Óntreprinderi Ón dificultate nu poate fi considerat„
legitim„ dec‚t cu respectarea anumitor condi˛ii. Ea poate fi
justificat„, de exemplu, prin ra˛iuni de politic„ social„ sau
regional„, de necesitatea de a lua Ón considerare rolul
benefic al Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii Ón economie sau,
Ón mod excep˛ional, de interesul men˛inerii unei structuri de
pia˛„ concuren˛ial„, atunci c‚nd dispari˛ia unor Óntreprinderi
ar putea determina o situa˛ie de monopol sau de oligopol
Óngust. Pe de alt„ parte, nu ar fi justificat„ men˛inerea Ón
via˛„ a unei Óntreprinderi Ón mod artificial Óntr-un sector
confruntat pe termen lung cu supracapacitate structural„
sau c‚nd ea nu poate supravie˛ui dec‚t prin intermediul
interven˛iilor repetate ale statului.
CAPITOLUL I
Defini˛ii ∫i domeniul de aplicare
Conceptul de îÓntreprindere Ón dificultate“
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentului regulament, Consiliul
Concuren˛ei consider„ c„ o Óntreprindere este Ón dificultate
atunci c‚nd nu este capabil„, fie prin resurse financiare
proprii, fie prin resursele pe care poate s„ le ob˛in„ de la
proprietari/ac˛ionari sau creditori, s„ acopere pierderile care,
Ón absen˛a unei interven˛ii din exterior din partea
autorit„˛ilor publice, vor conduce, pe termen scurt sau
mediu, aproape sigur la ie∫irea din circuitul economic a
acesteia.

(2) Œn mod concret, o Óntreprindere este considerat„ ca
fiind Ón dificultate, Ón principiu ∫i indiferent de m„rimea ei,
Ón sensul prezentului regulament, Ón urm„toarele Ómprejur„ri:
a) Ón cazul unei societ„˛i cu r„spundere limitat„, c‚nd
se constat„ pierderea a mai mult de jum„tate din capitalul
social ∫i a mai mult de un sfert din capital Ón ultimele
12 luni; sau
b) Ón cazul unei societ„˛i Ón care cel pu˛in o parte din
asocia˛i este ˛inut„ nelimitat pentru datoriile Óntreprinderii,
atunci c‚nd s-a pierdut mai mult de jum„tate din capitalul
propriu, a∫a cum reiese din eviden˛ele contabile ale
societ„˛ii, ∫i c‚nd mai mult de un sfert din acest capital
s-a pierdut Ón cursul ultimelor 12 luni; sau
c) pentru Óntreprinderile de orice form„ juridic„, c‚nd
respectiva Óntreprindere Óntrune∫te condi˛iile pentru a fi
supus„ unei proceduri prev„zute de legisla˛ia privind
procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului.
(3) Chiar dac„ nici una dintre condi˛iile prev„zute la
alin. (2) nu este Óndeplinit„, o Óntreprindere poate totu∫i s„
fie considerat„ Ón dificultate, mai ales dac„ suntem Ón
prezen˛a caracteristicilor obi∫nuite ale unei Óntreprinderi
aflate Ón dificultate, precum cre∫terea pierderilor, sc„derea
cifrei de afaceri, cre∫terea volumului stocurilor,
supracapacitate de produc˛ie, sc„derea fluxului de numerar,
cre∫terea datoriilor, cre∫terea sarcinilor financiare ∫i
sc„derea sau dispari˛ia valorii activului net. Œn cazurile cele
mai grave, Óntreprinderea poate s„ fi devenit insolvabil„ sau
s„ fac„ obiectul unor proceduri colective de insolven˛„ Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale privind procedura
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului. Œn ultimul caz,
prezentul regulament se aplic„ oric„rui eventual ajutor
acordat Ón contextul unei astfel de proceduri, Ón vederea
men˛inerii Ón activitate a Óntreprinderii. Œn orice caz, o
Óntreprindere Ón dificultate este eligibil„ numai dac„ nu
poate s„ se redreseze cu resursele proprii sau cu fondurile
pe care le ob˛ine de la proprietarii/ac˛ionarii s„i ori de pe
pia˛„.
(4) Œn sensul prezentului regulament, o Óntreprindere
nou-constituit„ nu este eligibil„ pentru acordarea ajutorului
pentru salvare sau restructurare, chiar dac„ pozi˛ia sa
financiar„ ini˛ial„ este precar„. Astfel este, Ón special, cazul
unei Óntreprinderi create prin lichidarea unei Óntreprinderi
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preexistente sau prin preluarea numai a activelor acesteia.
O Óntreprindere este considerat„, Ón principiu, nou-creat„ Ón
decursul primilor 3 ani de la Ónceperea activit„˛ii sale Ón
domeniul respectiv. Numai dup„ aceast„ perioad„ ea va
deveni eligibil„ pentru acordarea ajutorului pentru salvare
sau restructurare, cu Óndeplinirea cumulativ„ a urm„toarelor
condi˛ii:
a) s„ poat„ fi calificat„ ca Óntreprindere Ón dificultate Ón
sensul prezentului regulament;
b) s„ nu apar˛in„ unui grup de societ„˛i Ón alte condi˛ii
dec‚t cele prev„zute la alin. (5).
(5) O societate care face parte dintr-un grup sau care
este preluat„ de un grup nu este Ón mod normal eligibil„
la acordarea ajutorului pentru salvare sau restructurare, cu
excep˛ia cazului c‚nd se poate demonstra c„ dificult„˛ile
sale sunt specifice ∫i nu rezult„ dintr-o alocare arbitrar„ a
costurilor Ón cadrul grupului ∫i c„ aceste dificult„˛i sunt
prea grave pentru a fi rezolvate Ón cadrul grupului. Dac„ o
Óntreprindere Ón dificultate creeaz„ o filial„, filiala Ómpreun„
cu Óntreprinderea Ón dificultate care controleaz„ vor fi
considerate ca un grup care va putea primi ajutor de stat
Ón condi˛iile prezentului regulament.
Defini˛ia ajutorului pentru salvare ∫i a ajutorului pentru
restructurare
Art. 3. — (1) Prezentul regulament se aplic„ at‚t
ajutorului pentru salvare, c‚t ∫i ajutorului pentru
restructurare, pentru c„ Ón ambele cazuri autorit„˛ile publice
se afl„ Ón fa˛a unei Óntreprinderi care se afl„ Ón dificultate,
iar salvarea ∫i restructurarea sunt adeseori dou„ faze ale
aceleia∫i opera˛iuni, chiar dac„ ele presupun mecanisme
distincte.
(2) Ajutorul pentru salvare este, prin natura sa, o
asisten˛„ cu caracter temporar ∫i reversibil. Acesta are
drept obiectiv principal s„ permit„ men˛inerea Óntreprinderii
Ón dificultate Ón circuitul economic Ón perioada necesar„
elabor„rii unui plan de restructurare sau de lichidare.
Principiul general este c„ ajutorul pentru salvare face
posibil„ sus˛inerea temporar„ a unei Óntreprinderi
confruntate cu o deteriorare important„ a situa˛iei sale
financiare, care se reflect„ Óntr-o criz„ acut„ de lichidit„˛i
sau de insolvabilitate tehnic„. Acest sprijin temporar trebuie
s„ acorde timpul necesar pentru analiza circumstan˛elor
care au condus la dificult„˛ile cu care se confrunta
Óntreprinderea ∫i pentru elaborarea unui plan care s„
permit„ remedierea acestora. Mai mult, ajutorul pentru
salvare trebuie s„ fie limitat la minimum necesar. Œn al˛i
termeni, un ajutor pentru salvare ofer„ unei Óntreprinderi Ón
dificultate un sprijin de scurt„ durat„, care nu dep„∫e∫te 6
luni. Ajutorul trebuie s„ constea Óntr-o sus˛inere financiar„
reversibil„ sub form„ de garan˛ii la Ómprumuturi sau de
Ómprumuturi, cu o rat„ a dob‚nzii cel pu˛in comparabil„ cu
cea aplicabil„ Ómprumuturilor acordate Óntreprinderilor
s„n„toase ∫i, mai ales, cu rata dob‚nzii de referin˛„ a
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei. M„surile structurale care nu
necesit„ interven˛ie imediat„, precum
participarea
nemijlocit„ ∫i automat„ a statului la fondurile proprii ale
Óntreprinderii, nu pot fi finan˛ate printr-un ajutor pentru
salvare.

(3) Din moment ce un plan de restructurare sau de
lichidare pentru care un ajutor a fost solicitat este stabilit ∫i
pus Ón aplicare, orice ajutor suplimentar va fi considerat
ajutor pentru restructurare. M„surile ce trebuie
implementate imediat pentru oprirea pierderilor, inclusiv
m„surile structurale (de exemplu, retragerea imediat„
dintr-un domeniu de activitate ce cauzeaz„ pierderi), pot fi
finan˛ate printr-un ajutor pentru salvare, sub rezerva
condi˛iilor prev„zute la cap. II lit. A, pentru ajutoarele
individuale, ∫i la cap. III sec˛iunea III. Cu excep˛ia utiliz„rii
procedurii simplificate, prev„zut„ la art. 9, furnizorii vor
trebui s„ demonstreze c„ aceste m„suri structurale trebuie
luate imediat. Ajutorul pentru salvare nu poate fi acordat Ón
mod normal pentru restructurarea financiar„.
(4) Pe de alt„ parte, restructurarea se va baza pe un
plan fezabil, coerent ∫i de mare anvergur„, care vizeaz„
restabilirea viabilit„˛ii Óntreprinderii pe termen lung.
Restructurarea implic„ de obicei unul sau mai multe dintre
urm„toarele elemente: reorganizarea ∫i ra˛ionalizarea
activit„˛ilor Óntreprinderii pe o baz„ c‚t mai eficient„,
implic‚nd, de regul„, retragerea din activit„˛ile generatoare
de pierderi, restructurarea activit„˛ilor existente care pot
redeveni competitive ∫i uneori diversificarea lor Ón direc˛ia
unor activit„˛i noi ∫i rentabile. Restructurarea industrial„
trebuie s„ fie Ónso˛it„, de regul„, de restructurarea
financiar„ (injec˛ii de capital, reducerea gradului de
Óndatorare etc.). Totu∫i, opera˛iunile de restructurare, Ón
sensul prezentului regulament, nu se pot limita la un ajutor
financiar destinat asan„rii pierderilor anterioare, f„r„ a
interveni asupra cauzelor acestor pierderi.
Domeniul de aplicare a prezentului regulament
Art. 4. — Prezentul regulament se aplic„ Óntreprinderilor
din toate sectoarele economiei, cu excep˛ia sectorului
industriei carbonifere1), siderurgiei, agriculturii, pescuitului ∫i
acvaculturii, f„r„ a prejudicia aplicarea regulilor sectoriale
specifice privind Óntreprinderile Ón dificultate pentru
sectoarele Ón care asemenea reguli sunt stabilite.
Compatibilitatea cu Legea nr. 143/1999 privind ajutorul
de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Art. 5. — (1) Prevederile art. 2 alin. (2) ∫i (3) din
Legea nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, prev„d posibilitatea ca ajutorul care intr„ sub
inciden˛a art. 2 alin. (1) din aceasta s„ fie considerat
compatibil cu mediul concuren˛ial normal. Cu excep˛ia
cazurilor prev„zute Ón art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
special ajutorul pentru Ónl„turarea efectelor unor dezastre
sau calamit„˛i naturale, care nu sunt avute Ón vedere aici,
singura baz„ pentru considerarea drept compatibil a
ajutorului pentru salvare ∫i restructurare este art. 14 din
Legea nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

1) Prezentul regulament excepteaz„ tipurile de c„rbune c„rora li se aplic„ Regulamentul privind ajutorul de stat Ón domeniul industriei
carbonifere, pus Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 192 din 30 iulie 2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 736 din 16 august 2004.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.215/17.XII.2004
(2) Av‚nd Ón vedere c„ Óns„∫i existen˛a sa este Ón
pericol, o Óntreprindere Ón dificultate nu poate fi considerat„
un instrument pentru promovarea altor obiective de politic„
public„, p‚n„ c‚nd viabilitatea sa este asigurat„. Œn
consecin˛„, ajutorul pentru Óntreprinderile Ón dificultate poate
contribui la dezvoltarea activit„˛ilor economice f„r„ s„ aib„
efecte negative asupra mediului concuren˛ial normal dac„
sunt Óndeplinite condi˛iile prezentului regulament. Œn m„sura
Ón care regiunile Rom‚niei sunt zone asistate Ón baza h„r˛ii
regionale a Rom‚niei, Consiliul Concuren˛ei va ˛ine seama
de considerentele regionale, conform art. 20.
(3) Analiza ajutorului pentru salvare sau restructurare nu
trebuie s„ fie afectat„ de schimb„rile Ón structura
propriet„˛ii Óntreprinderii care prime∫te ajutor.
Beneficiarii de ajutor anterior ilegal
Art. 6. — Œn cazul Ón care unei Óntreprinderi Ón dificultate
i s-a acordat anterior ajutor ilegal, Ón leg„tur„ cu care
Consiliul Concuren˛ei a adoptat o decizie negativ„, ∫i nu a
avut loc o recuperare a acestuia Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, analiza oric„rui ajutor pentru salvare
sau restructurare pentru aceea∫i Óntreprindere va ˛ine cont
mai Ónt‚i de efectul cumulativ al ajutorului anterior ∫i al
noului ajutor ∫i, Ón al doilea r‚nd, de faptul c„ ajutorul
anterior nu a fost rambursat.
CAPITOLUL II
Condi˛ii generale pentru autorizarea ajutorului pentru
salvarea ∫i/sau restructurarea Óntreprinderilor Ón
dificultate notificate individual Consiliului Concuren˛ei
Art. 7. — Acest capitol se refer„ Ón exclusivitate la
m„surile de ajutor notificate individual Consiliului
Concuren˛ei. Œn anumite condi˛ii, Consiliul Concuren˛ei
poate autoriza scheme de ajutor pentru salvare sau pentru
restructurare; aceste condi˛ii de autorizare sunt prev„zute
Ón cap. III.
A. Ajutorul de stat pentru salvare
Art. 8. — (1) Pentru a fi autorizat de Consiliul
Concuren˛ei, ajutorul pentru salvare, a∫a cum a fost definit
Ón art. 3, trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ consiste Ón sprijin de trezorerie acordat
Óntreprinderii sub form„ de garan˛ii pentru Ómprumuturi sau
sub form„ de Ómprumuturi; Ón ambele cazuri, Ómprumutul
trebuie s„ fie acordat cu o rat„ a dob‚nzii cel pu˛in
comparabil„ cu cea aplicabil„ Ómprumuturilor acordate
Óntreprinderilor s„n„toase ∫i mai ales cu rata de referin˛„ a
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei; orice Ómprumut trebuie
rambursat ∫i orice garan˛ie trebuie s„ expire Óntr-un interval
de p‚n„ la 6 luni de la plata primei tran∫e c„tre
Óntreprindere;
b) s„ fie justificat prin ra˛iuni sociale grave ∫i s„ nu
induc„ efecte negative inacceptabile asupra mediului
concuren˛ial normal;
c) s„ fie Ónso˛it, cu ocazia notific„rii, de un angajament
al furnizorului de a transmite Consiliului Concuren˛ei, Óntr-un
termen maximal de 6 luni care Óncepe s„ curg„ de la data
autoriz„rii ajutorului pentru salvare sau, Ón cazul unui ajutor
nenotificat, de la data primei puneri Ón aplicare a m„surii Ón
chestiune, fie un plan de restructurare sau de lichidare, fie
dovada c„ Ómprumutul a fost integral rambursat ∫i/sau c„
garan˛ia a expirat;
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d) s„ se limiteze la suma necesar„ pentru a men˛ine
Óntreprinderea Ón circuitul economic pe durata pentru care a
fost autorizat ajutorul; o asemenea sum„ poate include
ajutorul pentru m„suri structurale urgente Ón concordan˛„ cu
art. 3 alin. (3); suma necesar„ trebuie s„ se bazeze pe
nevoile de lichidit„˛i ale Óntreprinderii pentru a nu mai
suferi pierderi; pentru determinarea cuantumului se va avea
Ón vedere rezultatul aplic„rii formulei prev„zute Ón anex„;
orice ajutor pentru salvare care dep„∫e∫te rezultatul
aplic„rii acestei formule va trebui explicat Ón detaliu;
e) s„ respecte condi˛ia prev„zut„ la art. 24 (îprima ∫i
ultima dat„“).
(2) Dac„ furnizorii au prezentat un plan de restructurare
Ón interval de 6 luni de la data autoriz„rii sau, Ón cazul
ajutorului nenotificat, de la implementarea m„surii, termenul
limit„ pentru rambursarea Ómprumutului sau pentru
expirarea garan˛iei este prelungit p‚n„ c‚nd Consiliul
Concuren˛ei adopt„ o decizie asupra planului, cu excep˛ia
cazului c‚nd Consiliul Concuren˛ei consider„ o asemenea
prelungire ca nejustificat„.
(3) Consiliul Concuren˛ei va deschide o investiga˛ie
dac„ furnizorii nu trimit:
a) un plan de restructurare credibil ∫i motivat sau un
plan de lichidare; sau
b) dovada c„ Ómprumutul a fost rambursat integral
∫i/sau c„ garan˛ia a expirat Ónainte de Ómplinirea termenului
de 6 luni.
(4) Consiliul Concuren˛ei poate decide s„ deschid„ o
investiga˛ie, dac„ va considera c„ Ómprumutul sau garan˛ia
a fost utilizat„ defectuos sau c„, dup„ expirarea termenului
de 6 luni, neÓndeplinirea obliga˛iei ramburs„rii ajutorului nu
mai poate fi justificat„.
(5) Autorizarea unui ajutor pentru salvare nu implic„
necesarmente ca ajutoarele ˛in‚nd de un plan de
restructurare s„ fie apoi autorizate, acestea trebuind s„ fie
examinate pe fond.
Procedura simplificat„
Art. 9. — Consiliul Concuren˛ei va depune toate
diligen˛ele pentru a adopta o decizie Ón termen de o lun„
cu privire la ajutorul pentru salvare care Óndepline∫te toate
condi˛iile prev„zute la art. 8 ∫i care Óntrune∫te cumulativ
criteriile urm„toare:
a) Óntreprinderea Ón cauz„ Óndepline∫te cel pu˛in unul
dintre cele 3 criterii prev„zute la art. 2 alin. (2);
b) ajutorul pentru salvare este limitat la cuantumul
rezultat Ón urma aplic„rii formulei prev„zute Ón anex„ ∫i nu
dep„∫e∫te echivalentul Ón lei a 10 milioane euro.
B. Ajutorul de stat pentru restructurare
I. Principiul de baz„
Art. 10. — Ajutorul de stat pentru restructurare ridic„
anumite probleme de concuren˛„, Óntruc‚t poate s„
transfere o parte inechitabil„ a poverii ajust„rii structurale
∫i a problemelor sociale ∫i economice care decurg din
aceasta asupra altor produc„tori care nu beneficiaz„ de
ajutor ∫i asupra altor furnizori de ajutor de stat. Principiul
general trebuie, prin urmare, s„ permit„ acordarea
ajutorului pentru restructurare numai Ón condi˛iile Ón care se
poate demonstra c„ nu contravine mediului concuren˛ial
normal ∫i acordurilor interna˛ionale la care Rom‚nia este
parte. Acest lucru este posibil numai cu Óndeplinirea unor
criterii stricte ∫i dac„ este sigur c„ avantajele care rezult„
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din supravie˛uirea agentului economic vor compensa orice
distorsionare a concuren˛ei (de exemplu, atunci c‚nd este
clar c„ efectul net al disponibiliz„rilor rezultate din
falimentul Óntreprinderii, combinat cu efectele pe care le
poate avea asupra furnizorilor, ar exacerba problemele
referitoare la ∫omaj sau, Ón mod excep˛ional, c‚nd
dispari˛ia societ„˛ii ar conduce la o situa˛ie de monopol sau
de obligopol Óngust), cu luarea, Ón principiu, a unor m„suri
compensatorii adecvate Ón favoarea concuren˛ilor.
II. Condi˛ii pentru autorizarea ajutorului
Art. 11. — Consiliul Concuren˛ei va aproba ajutorul
numai cu Óndeplinirea cumulativ„ a condi˛iilor prev„zute Ón
art. 12—18.
Eligibilitatea societ„˛ii
Art. 12. — Societatea trebuie s„ poat„ fi considerat„ Ón
dificultate, Ón sensul prevederilor art. 2.
Restabilirea viabilit„˛ii pe termen lung
Art. 13. — (1) Acordarea ajutorului este condi˛ionat„ de
implementarea planului de restructurare, care st„ la baza
evalu„rii Consiliului Concuren˛ei, Ón cazul tuturor m„surilor
de ajutor individual, cu excep˛ia celor viz‚nd Óntreprinderi
mici ∫i mijlocii, a∫a cum este prev„zut la art. 21.
(2) Planul de restructurare, a c„rui durat„ trebuie s„ fie
c‚t mai scurt„ posibil, trebuie s„ restaureze viabilitatea pe
termen lung a societ„˛ii Óntr-un interval rezonabil ∫i pe baza
unor evalu„ri realiste cu privire la condi˛iile de func˛ionare
viitoare. Prin urmare, ajutorul pentru restructurare trebuie
s„ fie corelat cu un plan de restructurare viabil la care se
angajeaz„ furnizorul respectiv. Planul con˛in‚nd toate
detaliile relevante trebuie prezentat Consiliului Concuren˛ei
∫i trebuie s„ cuprind„, Ón special, un studiu de pia˛„.
Ameliorarea viabilit„˛ii trebuie s„ rezulte Ón principal din
m„suri interne con˛inute Ón planul de restructurare; ea nu
poate s„ se bazeze pe factori externi, precum fluctua˛ia
pre˛urilor ∫i a cererii, asupra c„rora Óntreprinderea nu are o
mare influen˛„, dec‚t numai dac„ ipotezele cu privire la
evolu˛ia pie˛ei sunt general recunoscute. Restructurarea
trebuie s„ cuprind„ abandonarea activit„˛ilor care ar
r„m‚ne generatoare de pierderi structurale chiar ∫i dup„
restructurare.
(3) Planul de restructurare trebuie s„ descrie
circumstan˛ele care au condus la apari˛ia dificult„˛ilor
societ„˛ii, prin aceasta asigur‚ndu-se o baz„ pentru analiza
faptului c„ m„surile sunt cele adecvate. Trebuie s„ se aib„
Ón vedere, printre altele, situa˛ia prezent„ ∫i de perspectiv„
a cererii ∫i ofertei pe pia˛a relevant„ a produsului, cu
scenarii care s„ reflecte ipotezele optimiste, pesimiste ∫i
intermediare ∫i punctele tari ∫i cele slabe ale societ„˛ii.
Planul de restructurare trebuie s„ permit„ Óntreprinderii s„
progreseze c„tre o nou„ structur„, care s„ Ói ofere
perspectiva viabilit„˛ii pe termen lung ∫i s„ Ói permit„ s„
func˛ioneze cu resurse proprii.
(4) Planul trebuie s„ asigure o schimbare radical„ care
va permite Óntreprinderii, dup„ finalizarea restructur„rii, s„
Ó∫i acopere integral costurile, inclusiv amortizarea ∫i
cheltuielile financiare.
(5) Recuperarea scontat„ a investi˛iilor trebuie s„ fie
suficient„ astfel Ónc‚t s„ permit„ Óntreprinderii restructurate
s„ concureze prin propriile for˛e pe pia˛a liber„. Dac„

dificult„˛ile Óntreprinderii provin din deficien˛e ale sistemului
de guvernare corporativ„, acestea trebuie s„ fac„ obiectul
unor adapt„ri corespunz„toare.
Prevenirea oric„rei distorsiuni excesive a concuren˛ei
Art. 14. — (1) Œn vederea minimiz„rii c‚t mai mult
posibil a efectelor negative asupra condi˛iilor de comer˛,
astfel Ónc‚t efectele pozitive urm„rite s„ contracareze
efectele negative, se vor lua m„suri compensatorii. Œn caz
contrar, se va considera c„ ajutorul este incompatibil cu
mediul concuren˛ial normal. Pentru stabilirea caracterului
corespunz„tor al m„surilor compensatorii, Consiliul
Concuren˛ei va avea Ón vedere obiectivul de restabilire a
viabilit„˛ii pe termen lung.
(2) Printre aceste m„suri se num„r„ cesiunile de active,
reduceri ale capacit„˛ii de produc˛ie sau ale prezen˛ei pe
pia˛„ ∫i reducerea barierelor la intrare pe pie˛ele Ón cauz„.
La analiza caracterului corespunz„tor al m„surilor
compensatorii, Consiliul Concuren˛ei va lua Ón considerare
structura pie˛ei ∫i condi˛iile de concuren˛„ pentru a se
asigura c„ nici una dintre aceste m„suri nu conduce la
deteriorarea structurii pie˛ei, av‚nd, de exemplu, efectul
indirect de creare a unei situa˛ii de monopol sau de
oligopol Óngust. Dac„ furnizorul poate demonstra c„ o
astfel de situa˛ie ar putea ap„rea, atunci m„sura
compensatorie trebuie stabilit„ astfel Ónc‚t s„ se evite o
astfel de Ómprejurare.
(3) M„surile vor fi propor˛ionale cu efectele
distorsionante cauzate de ajutor ∫i, Ón special, cu m„rimea
∫i importan˛a relativ„ a societ„˛ii pe pia˛„ (pie˛e). Ele ar
trebui s„ aib„ loc cu prec„dere pe pia˛a (pie˛ele) Ón care
societatea va avea o pozi˛ie semnificativ„ dup„
restructurare. Nivelul reducerii va fi stabilit de la caz la
caz. Consiliul Concuren˛ei va stabili importan˛a m„surilor
compensatorii necesare pe baza studiului de pia˛„ anexat
la planul de restructurare ∫i, dac„ este cazul, pe baza
oric„ror alte informa˛ii puse la dispozi˛ia sa, inclusiv a celor
furnizate de p„r˛ile interesate. Reducerea trebuie s„ fie
parte integrant„ a restructur„rii, a∫a cum este ea stipulat„
Ón planul de restructurare. Acest principiu se va aplica
indiferent dac„ diviz„rile au loc Ónainte sau dup„ acordarea
ajutorului de stat, at‚t timp c‚t ele fac parte din
restructurare. Stoparea ∫i renun˛area definitiv„ la activit„˛ile
generatoare de pierdere, care sunt absolut necesare
restabilirii viabilit„˛ii, nu vor fi considerate reduceri ale
capacit„˛ii sau ale prezen˛ei pe pia˛„, atunci c‚nd sunt
analizate m„surile compensatorii. O astfel de analiz„ va
˛ine cont de orice ajutor pentru salvare acordat anterior.
(4) Totu∫i, aceast„ condi˛ie nu se aplic„ Ón mod normal
Óntreprinderilor mici, Óntruc‚t se poate presupune c„ ajutorul
ad-hoc acordat Óntreprinderilor mici nu afecteaz„ de obicei
un mediu concuren˛ial normal, cu excep˛ia cazului Ón care
se prevede altfel Ón regulile de ajutor de stat Óntr-un anumit
sector sau dac„ beneficiarul opereaz„ pe o pia˛„ afectat„
de supracapacitate pe termen lung.
(5) Atunci c‚nd beneficiarul opereaz„ pe o pia˛„
afectat„ de supracapacitate structural„ pe termen lung, a∫a
cum este definit„ Ón Regulamentul multisectorial privind
ajutorul regional pentru proiecte mari de investi˛ii, pus Ón
aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei
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nr. 252/2002 privind punerea Ón aplicare a regulamentelor
Consiliului Concuren˛ei, elaborate Ón baza Legii
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ar putea fi necesar
ca reducerea capacit„˛ii de produc˛ie sau a prezen˛ei sale
pe pia˛„ s„ fie de 100%. Œn aceste cazuri, Consiliul
Concuren˛ei va permite numai acel ajutor care atenueaz„
costurile sociale de restructurare, Ón conformitate cu art. 22
∫i cu regulile privind ajutorul de protec˛ie a mediului pentru
dezafectarea amplasamentelor poluate care, Ón caz contrar,
ar fi abandonate.
Ajutor limitat la minimum necesar: contribu˛ie real„,
lipsit„ de ajutor
Art. 15. — (1) Suma ∫i intensitatea ajutorului trebuie s„
fie limitate strict la costurile minime de restructurare
necesare, pentru a permite restructurarea Ón func˛ie de
resursele financiare existente ale Óntreprinderii, ac˛ionarilor
s„i sau ale grupului din care face parte. O astfel de
evaluare va lua Ón considerare orice ajutor pentru salvare
acordat anterior. Se anticipeaz„ ca beneficiarii de ajutor s„
aduc„ o contribu˛ie semnificativ„ la planul de restructurare
din propriile resurse, inclusiv din v‚nzarea de active
neesen˛iale pentru supravie˛uirea Óntreprinderii ori din
finan˛„ri externe Ón condi˛ii de pia˛„. O astfel de contribu˛ie
este un semn c„ pie˛ele au Óncredere Ón valoarea practic„
a restabilirii viabilit„˛ii. O astfel de contribu˛ie trebuie s„ fie
real„, adic„ efectiv„, cu excluderea oric„ror profituri
poten˛iale viitoare, precum cele din fluxul de numerar (cash
flow) ∫i trebuie s„ fie c‚t mai substan˛ial„.
(2) Œn mod normal, Consiliul Concuren˛ei va considera
c„ urm„toarele contribu˛ii la restructurare sunt
corespunz„toare: cel pu˛in 25% pentru Óntreprinderi mici,
cel pu˛in 40% pentru Óntreprinderi mijlocii ∫i cel pu˛in 50%
pentru Óntreprinderi mari. Œn situa˛ii excep˛ionale ∫i Ón cazuri
extrem de dificile, ce trebuie demonstrate de c„tre furnizori,
Consiliul Concuren˛ei poate accepta o contribu˛ie real„ mai
sc„zut„.
(3) Pentru limitarea efectului de distorsionare a
concuren˛ei, valoarea ajutorului sau forma Ón care acesta
este acordat va fi de o astfel de natur„ Ónc‚t s„ se evite
ca societatea s„ primeasc„ un surplus de lichidit„˛i ce ar fi
folosit Ón scopul unor activit„˛i agresive, de distorsiune a
pie˛ei, f„r„ leg„tur„ cu procesul de restructurare. Consiliul
concuren˛ei va analiza, Ón consecin˛„, nivelul pasivelor
societ„˛ii dup„ restructurare, inclusiv situa˛ia ce urmeaz„
oric„rei am‚n„ri sau reduceri a datoriilor sale, Ón special Ón
contextul continu„rii activit„˛ii sale dup„ Ónceperea
procedurii colective de faliment. Nu vor fi acordate ajutoare
pentru finan˛area unei investi˛ii noi care nu este esen˛ial„
pentru restabilirea viabilit„˛ii Óntreprinderii.
Condi˛ii specifice pentru autorizarea ajutorului
Art. 16. — Pe l‚ng„ m„surile compensatorii descrise Ón
art. 14, Consiliul Concuren˛ei poate impune orice condi˛ii ∫i
obliga˛ii pe care le consider„ necesare pentru a se asigura
c„ ajutorul nu distorsioneaz„ mediul concuren˛ial normal, Ón
eventualitatea Ón care furnizorii Ón cauz„ nu s-au angajat
s„ adopte astfel de prevederi. De exemplu, Consiliul
Concuren˛ei poate solicita furnizorilor:
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a) s„ ia ei Ón∫i∫i anumite m„suri (de exemplu, s„
deschid„ anumite pie˛e, legate direct sau indirect de
activit„˛ile societ„˛ii, pentru al˛i operatori);
b) s„ impun„ anumite obliga˛ii societ„˛ii beneficiare;
c) s„ se ab˛in„ de la acordarea altor tipuri de ajutor
c„tre societatea beneficiar„ pe perioada de restructurare.
Implementarea complet„ a planului de restructurare ∫i
respectarea condi˛iilor
Art. 17. — (1) Beneficiarul trebuie s„ implementeze
integral planul de restructurare ∫i s„ execute orice alt„
obliga˛ie prev„zut„ Ón decizia de autorizare a ajutorului.
Consiliul Concuren˛ei va considera drept aplicare abuziv„ a
ajutorului orice defec˛iune de executare a planului sau de
respectare a obliga˛iilor stabilite Ón decizia de autorizare.
(2) Dac„ opera˛iunile de restructurare acoper„ mai mul˛i
ani ∫i implic„ valori semnificative ale ajutorului de stat,
Consiliul Concuren˛ei poate solicita ca plata ajutorului de
restructurare s„ fie Ómp„r˛it„ Ón rate ∫i poate pune
urm„toarele condi˛ii la plata fiec„rei rate:
a) confirmarea, Ónainte de fiecare plat„, a realiz„rii
fiec„rei etape din planul de restructurare, Ón conformitate
cu programul stabilit; sau
b) autorizarea, Ónainte de fiecare plat„, dup„ ce s-a
verificat c„ planul este implementat Ón mod satisf„c„tor.
Monitorizarea ∫i raportul anual
Art. 18. — (1) Consiliului Concuren˛ei trebuie s„ i se
ofere posibilitatea s„ se asigure c„ planul de restructurare
este realizat Ón mod corespunz„tor, prin rapoartele
periodice ∫i detaliate transmise de furnizorii Ón cauz„.
(2) Œn cazul ajutorului c„tre Óntreprinderi mari, primul
dintre aceste rapoarte va fi Ón mod normal transmis
Consiliului Concuren˛ei nu mai t‚rziu de 6 luni de la
momentul autoriz„rii ajutorului. Ulterior, rapoartele vor fi
transmise Consiliului Concuren˛ei cel pu˛in o dat„ pe an,
la o dat„ stabilit„, p‚n„ c‚nd se poate considera c„
obiectivele planului de restructurare au fost Óndeplinite. Ele
trebuie s„ includ„ toate informa˛iile necesare Consiliului
Concuren˛ei pentru a putea monitoriza implementarea
programului de restructurare, programul de pl„˛i c„tre
societate ∫i situa˛ia sa financiar„, precum ∫i respectarea
oric„ror condi˛ii sau obliga˛ii stipulate Ón decizia de
aprobare a ajutorului. Ele trebuie s„ includ„ mai ales toate
informa˛iile relevante prev„zute la art. 23 asupra oric„rui
ajutor pe care societatea l-a primit, indiferent de obiectiv,
fie pe baze individuale, fie Ón baza unei scheme generale,
pe perioada restructur„rii. Œn situa˛ia Ón care Consiliul
Concuren˛ei are nevoie de confirmarea imediat„ a anumitor
informa˛ii, ca de exemplu asupra Ónchiderii sau a
reducerilor de capacitate, poate solicita rapoarte cu o
frecven˛„ mai mare.
(3) Œn cazul ajutorului pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii,
transmiterea anual„ a unei copii a situa˛iei financiare va fi,
Ón mod normal, suficient„, cu excep˛ia situa˛iei c‚nd decizia
de autorizare a ajutorului impune condi˛ii mai riguroase.
III. Modificarea planului de restructurare
Art. 19. — (1) Dac„ ajutorul de restructurare a fost
autorizat, furnizorii Ón cauz„ pot, Ón timpul perioadei de
restructurare, s„ solicite Consiliului Concuren˛ei s„ fie de
acord cu schimb„rile aduse planului de restructurare ∫i
valorii ajutorului. Consiliul Concuren˛ei poate permite astfel
de schimb„ri cu condi˛ia Óndeplinirii urm„toarelor condi˛ii:
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a) planul revizuit va indica la r‚ndul lui restabilirea
viabilit„˛ii Óntr-un interval rezonabil de timp;
b) dac„ valoarea ajutorului este m„rit„, orice m„sur„
compensatorie solicitat„ va fi mai cuprinz„toare dec‚t cele
impuse ini˛ial;
c) dac„ m„surile compensatorii propuse sunt mai mici
dec‚t cele prev„zute ini˛ial, valoarea ajutorului va fi redus„
Ón mod corespunz„tor;
d) noul program de punere Ón aplicare a m„surilor
compensatorii nu va putea fi Ónt‚rziat Ón raport cu cel ini˛ial
adoptat dec‚t pentru ra˛iuni neimputabile Óntreprinderii
beneficiare sau furnizorului de ajutor; Ón caz contrar, suma
ajutorului trebuie s„ fie redus„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Dac„ condi˛iile impuse de Consiliul Concuren˛ei sau
angajamentele luate de furnizorul ajutorului sunt
relaxate/reduse ulterior deciziei Consiliului Concuren˛ei,
suma ajutorului va fi redus„ corespunz„tor sau alte condi˛ii
pot fi impuse.
(3) Dac„ furnizorii aduc modific„ri la un plan de
restructurare aprobat f„r„ informarea la timp a Consiliului
Concuren˛ei, atunci Consiliul Concuren˛ei va demara
procedura de investiga˛ie.
IV. Ajutorul de restructurare Ón zonele asistate
Art. 20. — (1) Consiliul Concuren˛ei va ˛ine cont de
necesit„˛ile dezvolt„rii regionale atunci c‚nd va analiza
ajutorul de restructurare Ón zonele asistate. Faptul c„ o
Óntreprindere Ón dificultate este situat„ Óntr-o zon„ asistat„
nu justific„ totu∫i o abordare permisiv„ a ajutorului pentru
restructurare: pe termen mediu ∫i lung, o regiune nu
beneficiaz„ cu nimic de pe urma faptului c„ societ„˛ile sunt
sprijinite Ón mod artificial. Mai mult, Ón scopul dezvolt„rii
regionale, este Ón interesul regiunii ca aceasta s„ utilizeze
resurse astfel Ónc‚t s„ fie dezvoltate c‚t mai cur‚nd acele
activit„˛i viabile ∫i durabile. Œn fine, trebuie minimizat„
distorsionarea concuren˛ei chiar ∫i Ón cazul acord„rii unui
ajutor Óntreprinderilor din zonele asistate. Œn acest context
trebuie avute Ón vedere ∫i posibilele efecte secundare
negative ce pot ap„rea Ón zona respectiv„ ∫i Ón alte zone
asistate.
(2) Astfel criteriile enumerare la art. 12—19 se aplic„ Ón
mod egal ∫i zonelor asistate, chiar ∫i atunci c‚nd se iau Ón
considerare necesit„˛ile dezvolt„rii regionale. Totu∫i, Ón
zonele asistate ∫i cu excep˛ia cazului Ón care regulile de
ajutor de stat pentru anumite sectoare prev„d altfel,
condi˛iile de autorizare a ajutorului pot fi mai pu˛in stricte
Ón ceea ce prive∫te realizarea m„surilor compensatorii ∫i
m„rimea contribu˛iei beneficiarului. Dac„ necesit„˛ile
dezvolt„rii regionale o justific„, Ón situa˛iile Ón care o
reducere a capacit„˛ii sau a prezen˛ei pe pia˛„ pare a fi
m„sura cea mai adecvat„ pentru evitarea oric„rei
distorsiuni excesive a concuren˛ei, reducerea solicitat„ va fi
mai mic„ Ón zonele asistate dec‚t Ón zonele neasistate,
corespunz„tor h„r˛ii regionale a Rom‚niei.
V. Ajutor de restructurare pentru Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii
Art. 21. — (1) Ajutorul acordat Óntreprinderilor mici, a∫a
cum sunt ele definite Ón Regulamentul privind ajutorul de
stat pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, pus Ón aplicare prin
Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 55/2004,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 340
din 19 aprilie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile

ulterioare, tinde s„ afecteze condi˛iile comerciale mai pu˛in
dec‚t cel acordat Óntreprinderilor mijlocii ∫i mari. Acela∫i
lucru este valabil ∫i pentru ajutorul de restructurare, astfel
Ónc‚t condi˛iile stipulate Ón art. 12—19 se aplic„ cu mai
pu˛in„ stricte˛e Ón urm„toarele privin˛e:
a) ajutorul nerambursabil c„tre Óntreprinderile mici nu va
fi de obicei legat de m„surile compensatorii (art. 14
alin. 4), cu excep˛ia cazului Ón care este altfel stipulat Ón
regulile de ajutor de stat privind un anumit sector;
b) cerin˛ele privind con˛inutul rapoartelor vor fi mai
pu˛in severe pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii (art. 18).
(2) Cu toate acestea, principiul îprima ∫i ultima dat„“
(men˛ionat Ón art. 24) se va aplica Ón mod deplin ∫i
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
(3) Pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii planul de
restructurare nu trebuie autorizat de c„tre Consiliul
Concuren˛ei. Totu∫i, planul trebuie s„ Óndeplineasc„
cerin˛ele stipulate Ón art. 13 alin. 2—5 ∫i s„ fie aprobat de
c„tre furnizorii Ón cauz„ ∫i transmis Consiliului Concuren˛ei.
Ajutorul nerambursabil trebuie s„ fie acordat cu condi˛ia
realiz„rii complete a planului de restructurare. Obliga˛ia de
a verifica Óndeplinirea acestor condi˛ii revine furnizorilor.
VI. Ajutorul destinat s„ acopere costurile sociale de
restructurare
Art. 22. — (1) Planurile de restructurare implic„ Ón mod
normal reduceri sau abandonarea activit„˛ilor generatoare
de pierderi. Astfel de replieri sunt adeseori necesare Ón
interesul ra˛ionaliz„rii ∫i eficientiz„rii, ∫i independent de
reducerile de capacitate care ar putea fi impuse drept
condi˛ie a acord„rii ajutorului. Orice motiva˛ie ar sta la
baza lor, aceste m„suri vor conduce Ón general la reduceri
ale personalului Óntreprinderilor beneficiare.
(2) Obliga˛iile pe care o Óntreprindere trebuie s„ ∫i le
asume Ón virtutea legisla˛iei muncii sau a contractelor
colective de munc„ Óncheiate cu sindicatele Ón materie de
pl„˛i compensatorii pentru disponibiliz„ri ∫i/sau pension„ri
anticipate fac parte din costurile normale pe care o
Óntreprindere trebuie s„ le finan˛eze din resursele proprii. Œn
aceste condi˛ii, orice contribu˛ie a statului la aceste costuri
trebuie considerat„ ca ajutor de stat, indiferent dac„ pl„˛ile
sunt efectuate direct c„tre Óntreprindere ori personalului
printr-o agen˛ie guvernamental„.
(3) Nu exist„ nici o obiec˛ie a priori fa˛„ de un astfel de
ajutor atunci c‚nd el este acordat Óntreprinderilor Ón
dificultate, Óntruc‚t ar aduce beneficii economice care sunt
mai presus de interesele Óntreprinderii Ón cauz„, facilit‚nd
schimb„rile structurale ∫i diminu‚nd greut„˛ile.
(4) Pe l‚ng„ acoperirea costurilor pl„˛ilor compensatorii
pentru disponibiliz„ri ∫i/sau pension„ri anticipate, ajutorul se
acord„ de obicei Ón baza unei anumite scheme de
restructurare pentru instruire, consultan˛„ ∫i asisten˛„ de
ordin practic pentru identificarea de alternative de angajare,
asisten˛„ pentru reamplasare ∫i instruire profesional„,
precum ∫i asisten˛„ pentru angaja˛ii care doresc s„
Ónceap„ o afacere. Consiliul Concuren˛ei va avea
Óntotdeauna o abordare favorabil„ atunci c‚nd ajutorul este
acordat societ„˛ii Ón dificultate.
(5) Tipul de ajutor descris la alin. 2—4 va fi identificat
clar Ón planul de restructurare, Óntruc‚t ajutorul pentru
m„suri sociale Ón beneficiul exclusiv al angaja˛ilor
concedia˛i nu este luat Ón considerare Ón scopul stabilirii
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ariei de extindere a m„surilor compensatorii men˛ionate Ón
art. 14.
VII. Necesitatea de informare a Consiliului Concuren˛ei
asupra oric„rui ajutor acordat societ„˛ii beneficiare Ón
timpul perioadei de restructurare
Art. 23. — (1) La analiza unui ajutor de restructurare
primit de c„tre o Óntreprindere mare sau mijlocie Ón baza
prezentului regulament, acordarea oric„rui alt ajutor Ón
timpul perioadei de restructurare, chiar ∫i Ón conformitate cu
o schem„ care a fost deja autorizat„, este susceptibil„ a
influen˛a analiza Consiliului Concuren˛ei asupra ariei de
extindere a m„surilor compensatorii solicitate.
(2) Œn notific„rile de ajutor de restructurare c„tre o
Óntreprindere mare sau mijlocie se va indica orice alt ajutor
de orice tip, care urmeaz„ a fi acordat societ„˛ii beneficiare
Ón timpul perioadei de restructurare, cu excep˛ia cazului Ón
care ele fac obiectul regulii pragului minim. La analiza
ajutorului de restructurare, Consiliul Concuren˛ei va lua Ón
considerare acest ajutor.
(3) Orice ajutor acordat efectiv unei Óntreprinderi mari
sau mijlocii Ón timpul perioadei de restructurare, inclusiv
ajutorul acordat Ón conformitate cu o schem„ autorizat„, va
fi notificat individual la Consiliul Concuren˛ei dac„ acesta
nu a fost informat Ón aceast„ privin˛„ la momentul deciziei
sale privind ajutorul de restructurare.
(4) Consiliul Concuren˛ei se va asigura c„ acordarea
ajutorului pe baza schemelor de ajutor autorizate nu este
susceptibil„ s„ eludeze prevederile prezentului regulament.
C. îPrima ∫i ultima dat„“
Art. 24. – (1) Un ajutor pentru salvare este o
opera˛iune cu caracter excep˛ional, viz‚nd, Ón principal,
men˛inerea unei Óntreprinderi Ón circuitul economic pe o
perioad„ limitat„, Ón cursul c„reia viitorul s„u poate fi
evaluat. Nu trebuie s„ fie posibil a autoriza acordarea
repetat„ de ajutoare pentru salvare care s-ar limita la
men˛inerea status quo-ului (situa˛iei anterioare), am‚n‚nd
inevitabilul ∫i deplas‚nd Óntre timp problemele economice ∫i
sociale asupra altor produc„tori mai performan˛i sau asupra
altor poten˛iali furnizori. Prin urmare, un ajutor pentru
salvare nu trebuie acordat dec‚t o singur„ dat„ (condi˛ia
îprima ∫i ultima dat„“). Conform aceluia∫i principiu, pentru
a evita ca unele Óntreprinderi s„ fie neloial asistate atunci
c‚nd ele nu pot supravie˛ui dec‚t gra˛ie unor interven˛ii
repetate ale autorit„˛ilor publice, ajutoarele pentru
restructurare nu trebuie s„ fie acordate dec‚t o singur„
dat„. Œn fine, dac„ un ajutor pentru salvare este acordat
unei Óntreprinderi care a primit deja un ajutor pentru
restructurare, se poate considera c„ dificult„˛ile
beneficiarului au caracter recurent ∫i c„ interven˛iile
repetate ale statului dau loc la distorsiuni ale concuren˛ei.
Astfel de interven˛ii repetate ale statului nu vor fi
autorizate.
(2) Atunci c‚nd notific„ un ajutor pentru salvare sau de
restructurare la Consiliul Concuren˛ei, furnizorii vor specifica
dac„ societatea Ón cauz„ a mai primit deja ajutor de
salvare sau de restructurare Ón trecut, inclusiv orice astfel
de ajutor Ónainte de data intr„rii Ón vigoare a prezentului
regulament ∫i orice ajutor nenotificat. Œn privin˛a ajutorului
nenotificat, Consiliul Concuren˛ei va lua Ón considerare
posibilitatea ca acest ajutor s„ poat„ fi declarat compatibil
cu mediul concuren˛ial normal altfel dec‚t ca ajutor pentru
salvare sau restructurare. Œntr-o asemenea situa˛ie ∫i dac„
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s-au scurs mai pu˛in de 10 ani de la acordarea ajutorului
pentru salvare, de la Óncheierea perioadei de restructurare
sau de la Óncetarea aplic„rii planului de restructurare
(lu‚ndu-se Ón considerare evenimentul survenit cel mai
recent), Consiliul Concuren˛ei nu va autoriza un nou ajutor
pentru salvare ori pentru restructurare. Excep˛ii de la
aceast„ regul„ sunt permise Ón urm„toarele cazuri:
a) dac„ un ajutor pentru restructurare urmeaz„ unui
ajutor pentru salvare Ón cadrul aceleia∫i opera˛iuni de
restructurare;
b) dac„ un ajutor pentru salvare a fost acordat cu
respectarea condi˛iilor prev„zute la art. 8 ∫i nu a fost
urmat de o restructurare cu sprijinul statului, dac„:
(i) Ón mod rezonabil, se poate sconta pe viabilitatea
pe termen lung a Óntreprinderii dup„ acordarea
ajutorului pentru salvare; ∫i
(ii) un nou ajutor pentru salvare sau un ajutor pentru
restructurare devine necesar dup„ cel pu˛in cinci
ani, datorit„ unor Ómprejur„ri imprevizibile,
neimputabile
Óntreprinderii;
o
Ómprejurare
imprevizibil„ este o situa˛ie pe care echipa
managerial„ a Óntreprinderii nu o putea nicicum
prevedea la momentul elabor„rii planului de
restructurare ∫i care nu se datoreaz„ unor
neglijen˛e sau erori de management al
Óntreprinderii ∫i nici unor decizii ale grupului de
care ea apar˛ine;
c) Ón considerarea unor circumstan˛e excep˛ionale ∫i
imprevizibile neimputabile Óntreprinderii.
(3) Œn cazurile enumerate la alin. (2) lit. b) ∫i c),
procedura prev„zut„ la art. 9 nu poate fi aplicat„.
(4) Eventualele modific„ri ale statutului propriet„˛ii
Óntreprinderii beneficiare, intervenite ca urmare a acord„rii
ajutorului sau a oric„rei proceduri judiciare sau
administrative av‚nd ca efect asanarea bilan˛ului s„u
contabil, reducerea angajamentelor sale sau purgarea de
datoriile sale anterioare nu afecteaz„ cu nimic aplicarea
regulii prev„zute la alin. (2), at‚ta vreme c‚t este vorba de
men˛inerea Ón activitate a aceleia∫i Óntreprinderi.
(5) C‚nd un grup de Óntreprinderi a beneficiat de un
ajutor pentru salvare sau pentru restructurare, Consiliul
Concuren˛ei nu va autoriza, Ón principiu, acordarea unui
nou ajutor pentru salvare sau pentru restructurare grupului
Ónsu∫i ∫i nici vreuneia dintre entit„˛ile care fac parte din el,
numai dac„ o perioad„ de 10 ani se va fi scurs dup„
acordarea ajutorului pentru salvare, de la finalizarea
perioadei de restructurare sau dup„ ce aplicarea planului
de restructurare a fost Óntrerupt„, fiind luat Ón considerare
momentul survenit cel mai recent. C‚nd o entitate
apar˛in‚nd unui grup a primit ajutor pentru salvare sau
pentru restructurare, grupul, Ón ansamblul s„u, precum ∫i
celelalte entit„˛i care fac parte din el, cu excep˛ia
beneficiarului anterior al ajutorului, r„m‚n eligibile pentru
aceste ajutoare pentru salvare sau restructurare, sub
rezerva respect„rii celorlalte dispozi˛ii ale prezentului
regulament. Furnizorul trebuie s„ se asigure c„ nici un ajutor
nu va fi transmis prin grup sau prin alte entit„˛i care fac
parte din el c„tre beneficiarul anterior al ajutorului de stat.
(6) Œn cazul unei Óntreprinderi care preia active de la o
alt„ Óntreprindere, Ón special a unei Óntreprinderi care a fost
supus„ uneia dintre procedurile prev„zute la alin. (4) sau
unei proceduri colective de insolven˛„ Ón aplicarea legisla˛iei
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reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului ∫i care deja a primit
ea Óns„∫i un ajutor pentru salvare sau restructurare,
Óntreprinderea achizitoare nu este supus„ principiului îprima
∫i ultima dat„“, Ón m„sura Ón care sunt Óndeplinite cumulativ
urm„toarele condi˛ii:
a) Óntreprinderea achizitoare este Ón mod clar distinct„
de vechea Óntreprindere;
b) Óntreprinderea achizitoare a dob‚ndit activele vechii
Óntreprinderi la pre˛ul pie˛ei;
c) lichidarea sau reorganizarea judiciar„ ∫i r„scump„rarea
vechii Óntreprinderi nu constituie Ón spe˛„ doar modalit„˛i de
evaluare a principiului îprima ∫i ultima dat„“: Consiliul
Concuren˛ei ar putea constata c„ acesta este scopul
urm„rit dac„, de exemplu, dificult„˛ile Ónt‚mpinate de
achizitor erau Ón mod clar previzibile atunci c‚nd a avut loc
r„scump„rarea activelor vechii Óntreprinderi.
(7) Œn orice caz, av‚nd Ón vedere c„ ajutorul Ón vederea
achizi˛ion„rii de active constituie ajutor pentru investi˛ia
ini˛ial„, acesta nu poate fi autorizat Ón baza acestui
regulament.
CAPITOLUL III
Scheme de ajutor pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii
I. Principii generale
Art. 25. — Consiliul Concuren˛ei va autoriza scheme de
acordare de ajutor pentru salvare ∫i/sau restructurare
destinate Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii aflate Ón dificultate,
numai Ón cazurile Ón care Óntreprinderile respective
corespund defini˛iei Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii din anexa
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru Óntreprinderi
mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Sub rezerva dispozi˛iilor speciale ce urmeaz„,
compatibilitatea unor astfel de scheme va fi apreciat„ Ón
considerarea condi˛iilor prev„zute la art. 2—24, cu excep˛ia
art. 9, care nu se aplic„ schemelor de ajutor. Orice ajutor
acordat Ón baza unei scheme ∫i neÓndeplinind vreuna dintre
aceste condi˛ii trebuie s„ fie notificat individual ∫i autorizat
Ón prealabil de c„tre Consiliul Concuren˛ei.
II. Eligibilitate
Art. 26. — (1) Cu excep˛ia cazurilor Ón care se prevede
altfel Ón regulile privind ajutorul de stat pentru sectoare
specifice, acordarea de ajutor c„tre Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii, Ón baza unor scheme care au fost autorizate
Óncep‚nd cu data de aplicare a prezentului Regulament, va
fi exceptat„ de la notificarea individual„ doar atunci c‚nd
respectivele Óntreprinderi Óndeplinesc cel pu˛in unul dintre
cele trei criterii men˛ionate la art. 2 alin. (2).
(2) Ajutorul acordat unor Óntreprinderi care nu
Óndeplinesc nici unul dintre cele trei criterii trebuie notificat
individual Consiliului Concuren˛ei, astfel ca acesta s„ poat„
evalua dac„ Óntreprinderile Ón cauz„ pot fi considerate
Óntreprinderi aflate Ón dificultate.
(3) Ajutorul acordat unor Óntreprinderi active pe o pia˛„
Ón care exist„ supracapacitate structural„ pe termen lung,
indiferent de m„rimea beneficiarului, trebuie, de asemenea,
s„ fie notificat individual Consiliului Concuren˛ei, astfel Ónc‚t
acesta s„ Ól poat„ evalua Ón baza art. 14 alin. (5).
III. Condi˛ii pentru autorizarea schemelor de ajutor
pentru salvare
Art. 27. — (1) Pentru a fi autorizate de Consiliul
Concuren˛ei, schemele de ajutor pentru salvare trebuie s„
Óndeplineasc„ condi˛iile stipulate la art. 8 alin. (1) lit. a), b),

d) ∫i e). Mai mult, ajutorul pentru salvare nu poate fi
acordat pe o perioad„ mai lung„ de 6 luni, perioad„ pe
parcursul c„reia trebuie efectuat„ o analiz„ a situa˛iei
Óntreprinderii respective.
(2) Œnainte de Ómplinirea perioadei maxime stabilite la
alin. (1), furnizorul de ajutor trebuie s„ fi aprobat un plan
de restructurare sau un plan de lichidare, Ón caz contrar
Consiliul Concuren˛ei put‚nd solicita cur˛ii de apel obligarea
beneficiarului la rambursarea Ómprumutului ∫i a ajutorului
corespunz„tor primei de risc.
(3) Orice ajutor acordat pe o perioad„ mai lung„ de
6 luni sau nerambursat dup„ 6 luni trebuie s„ fie notificat
individual la Consiliul Concuren˛ei.
IV. Condi˛ii de autorizare a schemelor de ajutor pentru
restructurare
Art. 28. — Consiliul Concuren˛ei va autoriza scheme de
ajutor pentru restructurare, numai dac„ acordarea ajutorului
este subordonat„ implement„rii Ón totalitate de c„tre
beneficiar a unui plan de restructurare aprobat de furnizorul
ajutorului respectiv ∫i Óndeplinind urm„toarele condi˛ii:
a) restabilirea viabilit„˛ii: se aplic„ criteriile stipulate Ón
art. 13;
b) prevenirea oric„rei distorsion„ri excesive a
concuren˛ei: ajutorul acordat Óntreprinderilor mici fiind mai
pu˛in susceptibil s„ denatureze concuren˛a, principiul
prev„zut la art. 14 nu se aplic„, cu excep˛ia cazurilor unde
se stipuleaz„ altfel Ón regulile privind ajutorul de stat pentru
sectoare specifice; schemele vor prevedea ca Óntreprinderile
beneficiare s„ nu Ó∫i m„reasc„ capacitatea Ón timpul
perioadei de restructurare;
c) limitarea ajutorului la minimul necesar: se aplic„
principiile stipulate Ón art. 15;
d) modificarea planului de restructurare: orice modific„ri
aduse planului de restructurare trebuie s„ fie Ón
conformitate cu regulile men˛ionate la art. 19.
V. Condi˛ii comune pentru autorizarea schemelor de
salvare ∫i/sau restructurare
Art. 29. — (1) Schemele trebuie s„ specifice suma
maxim„ de ajutor care poate fi acordat„ oric„rei
Óntreprinderi, ca parte a unei opera˛iuni care include ajutor
pentru salvare ∫i/sau restructurare, inclusiv Ón cazul Ón care
planul este modificat. Orice ajutor care dep„∫e∫te aceast„
sum„ trebuie s„ fie notificat individual Consiliului
Concuren˛ei. Suma maxim„ de ajutor de stat acordat„
pentru ajutorul combinat pentru salvarea ∫i restructurarea
uneia ∫i aceleia∫i Óntreprinderi nu poate fi mai mare dec‚t
echivalentul a 10 milioane euro, incluz‚nd orice ajutor
ob˛inut din alte surse sau Ón baza altor scheme.
(2) Principiul îprima ∫i ultima dat„“ prev„zut la art. 24
este pe deplin aplicabil.
(3) Furnizorul de ajutor trebuie, de asemenea, s„
notifice individual Consiliului Concuren˛ei c‚nd o
Óntreprindere preia activele unei alte Óntreprinderi care, la
r‚ndul ei, a primit ajutor pentru salvare sau restructurare.
VI. Monitorizarea ∫i rapoartele anuale
Art. 30. — Art. 18 nu se aplic„ schemelor de ajutor.
Totu∫i, autorizarea schemelor de ajutor va fi Ónso˛it„ de
obliga˛ia de a prezenta, Ón mod normal anual, un raport
asupra modului de operare a schemei respective, con˛in‚nd
informa˛iile prev„zute Ón Regulamentul privind forma,
con˛inutul ∫i alte detalii ale notific„rii unui ajutor de stat,
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pus Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului
Concuren˛ei nr. 27/2000, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2002, cu
modific„rile ulterioare. Rapoartele trebuie, de asemenea, s„
includ„ o list„ a tuturor Óntreprinderilor beneficiare, indic‚nd
pentru fiecare dintre ele:
a) numele Óntreprinderii;
b) codul sectorial al Óntreprinderii, utiliz‚nd codurile de
clasificare CAEN;
c) num„rul angaja˛ilor;
d) cifra de afaceri anual„ ∫i valoarea bilan˛ului contabil;
e) suma ajutorului acordat;
f) suma ∫i forma contribu˛iei beneficiarului;
g) dac„ este cazul, forma ∫i gradul m„surilor
compensatorii;
h) dac„ este cazul, orice ajutor pentru restructurare sau
alt„ form„ de sprijin asem„n„tor care a fost primit anterior;
i) dac„ Óntreprinderea beneficiar„ a fost sau nu lichidat„
sau i s-au aplicat proceduri colective de insolvabilitate
Ónainte de finalizarea perioadei de restructurare.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 31. — (1) Consiliul Concuren˛ei va propune, Ón
temeiul art. 13 din Legea nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ca furnizorul de ajutor s„ ia m„suri
corespunz„toare cu privire la un ajutor existent, Ón
conformitate cu alin. (2) ∫i (3) ale acestui articol.
Autorizarea Ón viitor a oric„rei scheme de ajutor este
supus„ condi˛iei respect„rii acestor prevederi.
(2) Furnizorii de ajutor de stat care au acceptat
propunerea Consiliului Concuren˛ei trebuie s„ modifice
schemele de ajutor existente care vor r„m‚ne Ón aplicare
timp de 6 luni de la intrarea Ón vigoare a prezentului
regulament, cu scopul de a le armoniza.
(3) Furnizorii de ajutor de stat au obliga˛ia s„ anun˛e
acceptarea acestor m„suri corespunz„toare Ón decurs de

o lun„ de la primirea scrisorii care propune m„surile
corespunz„toare.
Art. 32. — (1) Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Anexa
regulament.

face

parte

integrant„

din

prezentul

(3) Dispozi˛iile prezentului regulament se aplic„ Ón
conformitate cu Regulamentul privind forma, con˛inutul ∫i
alte detalii ale notific„rii unui ajutor de stat ∫i Ón
conformitate cu Regulamentul privind pragul minim al
ajutorului de stat care nu cade sub inciden˛a obliga˛iei de
notificare, puse Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui
Consiliului Concuren˛ei nr. 27/2000, cu modific„rile
ulterioare.
(4) Prezentul regulament se aplic„ ajutoarelor de stat
notificate dup„ intrarea sa Ón vigoare, precum ∫i ajutoarelor
de stat notificate Ónainte de intrarea sa Ón vigoare, dar
pentru care decizia Consiliului Concuren˛ei este ulterioar„
acestei date sau Consiliul Concuren˛ei nu a emis Ónc„ o
decizie.
(5) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului regulament
se abrog„ Regulamentul privind ajutorul de stat pentru
salvarea ∫i restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate, pus
Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei
nr. 92/2002 privind punerea Ón aplicare a regulamentelor
Consiliului Concuren˛ei, elaborate Ón baza Legii
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(6) Prezentul regulament transpune Ón legisla˛ia
rom‚neasc„ comunicatul Comisiei Europene — Linii
directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru
salvarea ∫i restructurarea firmelor Ón dificultate, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din
1 octombrie 2004.

ANEX√
la regulament

Formula1) de calcul al valorii maxime a ajutorului pentru
salvare care poate face obiectul procedurii simplificate:
EBITt + amortizaret + (capital de lucrut – capital de lucrut-1)
2
Formula se bazeaz„ pe rezultatele opera˛ionale (din
exploatare) ale Óntreprinderii (EBIT, profit Ónainte de
impozitare ∫i aplicare a dob‚nzilor) Ónregistrat Ón anul
anterior acord„rii/notific„rii ajutorului (indicat prin t). La

aceast„ sum„ a fost ad„ugat„ amortizarea, apoi
modific„rile ap„rute Ón capitalul de lucru trebuie ad„ugate
la total. Modificarea ap„rut„ Ón capitalul de lucru se
calculeaz„ ca diferen˛„ Óntre activele pe termen scurt ∫i
pasivele pe termen scurt2) pentru ultimele situa˛ii financiare
Ónchise. Œn mod similar, dac„ ar exista provizioane la
nivelul rezultatului din exploatare, acestea vor trebui s„ fie
clar indicate, iar rezultatul nu ar trebui s„ includ„ astfel de
provizioane.

1) EBIT (profit brut Ónainte de impozitare ∫i aplicarea dob‚nzilor dup„ cum este stipulat Ón contabilitatea anual„, precedent„ anului Ón care
s-a aplicat, indicat„ cu t), trebuie s„ fie m„rit„ cu amortizarea survenit„ Ón aceea∫i perioad„ plus modific„rile survenite Ón capitalul de lucru Ón decursul
unei perioade de 2 ani (anul precedent aplic„rii ∫i anul anterior acestuia), Ómp„r˛it„ la 2 pentru a determina valoarea corespunz„toare pentru 6 luni,
adic„ perioada normal„ pentru a permite ajutor pentru salvare.
2) Activele curente: lichidit„˛i, crean˛e (conturi de clien˛i ∫i conturi de debitori), alte active curente ∫i cheltuieli pl„tite Ón avans, stocuri.
Pasive curente: datorii financiare, obliga˛ii comerciale (conturi de furnizori ∫i creditori) ∫i alte pasive curente, venit am‚nat, alte obliga˛ii
cumulate, obliga˛ii fiscale.
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Formula are ca obiectiv estimarea fluxului de numerar
opera˛ional negativ al Óntreprinderii Ón anul precedent
solicit„rii ajutorului (sau precedent acord„rii ajutorului Ón
cazul ajutoarelor nenotificate). O jum„tate din aceast„
sum„ ar trebui s„ ˛in„ Óntreprinderea Ón func˛iune pentru o
perioad„ de 6 luni. Œn concluzie, rezultatul formulei trebuie
s„ fie Ómp„r˛it la 2.

Aceast„ formul„ poate fi aplicat„ doar atunci c‚nd
rezultatul este negativ.
Œn cazul Ón care formula conduce la un rezultat pozitiv,
trebuie furnizat„ o explica˛ie detaliat„, demonstr‚nd c„
Óntreprinderea este Ón dificultate, conform art. 10 ∫i 11.

Exemplu:
Profit brut (Ónainte de impozitare
∫i aplicarea dob‚nzilor) (mil. euro)
Amortizare (mil. euro)
Bilan˛ contabil (mil. euro)
Active pe termen scurt
Lichidit„˛i sau echivalent
Crean˛e
Stocuri
Sarcini pl„tite Ón avans
Alte active pe termen scurt
Total active pe termen scurt
Pasive pe termen scurt
Datorii (Obliga˛ii)
Cheltuieli cumulate
Venituri anticipate
Total pasive curente
Capital de lucru
Modific„ri Ón capitalul de lucru

(12)
(2)
Decembrie 31, X

Decembrie 31, XO

10
30
50
20
20
130

5
20
45
10
20
100

20
15
5
40
90
(30)

25
10
5
40
60

Valoarea maxim„ a ajutorului pentru salvare = [–12 + 2 + (–30)]/2 = echivalentul a
20 milioane euro.
Œn cazul Ón care rezultatul formulei este mai mare dec‚t echivalentul a 10 milioane euro,
procedura simplificat„ descris„ la art. 9 nu poate fi utilizat„.
Dac„ aceast„ limit„ este dep„∫it„, ini˛iatorul ajutorului de stat are obliga˛ia s„ explice modul
Ón care au fost determinate nevoile de lichidit„˛i ale Óntreprinderii ∫i valoarea ajutorului pentru
salvare.
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