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LEGI

™I

DECRETE

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

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munc„ ∫i boli profesionale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 129
din 9 decembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.
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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 martie 2005.
Nr. 57.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 129/2004
pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 18 martie 2005.
Nr. 147.
«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 315/2004
privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 111
din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 315/2004
privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 martie 2005.
Nr. 58.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2004
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 315/2004
privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia
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„
urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2004
nr. 315/2004 privind dezvoltarea
publicarea acestei legi Ón Monitorul

Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
pentru modificarea ∫i completarea Legii
regional„ Ón Rom‚nia ∫i se dispune
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 18 martie 2005.
Nr. 148.
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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 instruirea angaja˛ilor
Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
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 instruirea angaja˛ilor, cuprins
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
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, 16 martie 2005.
Nr. 48.
ANEX√

REGULAMENT
privind ajutorul de stat pentru instruirea angaja˛ilor
Œn temeiul art. 28 alin. (1) ∫i (2) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al
art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentul regulament.
Introducere
Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaz„
materia ajutorului de stat reprezint„ continuarea armoniz„rii
legisla˛iei rom‚ne∫ti cu legisla˛ia european„, parte a
procesului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„.
Scopul notific„rii ∫i autoriz„rii ajutoarelor de stat
acordate de autorit„˛ile publice sau de organismele care
administreaz„ surse ale statului este de a urm„ri m„sura
Ón care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu
concuren˛ial normal Óntr-o economie de pia˛„ Ón care
pre˛urile produselor ∫i tarifele serviciilor sunt reglate de
cerere ∫i ofert„.
Orice inten˛ie de a acorda un ajutor de stat nou sau de
a modifica un ajutor de stat existent trebuie s„ fie notificat„
Consiliului Concuren˛ei. F„r„ autorizarea Consiliului
Concuren˛ei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
Procesul de instruire a angaja˛ilor produce, Ón mod
obi∫nuit, efecte pozitive asupra societ„˛ii Ón ansamblul s„u,
deoarece m„re∫te ponderea personalului calificat la care
pot apela ceilal˛i agen˛i economici, cre∫te competitivitatea
industriei na˛ionale ∫i joac„ un rol important Ón cadrul
strategiei de ocupare a for˛ei de munc„. Av‚nd Ón vedere
c„ Óntreprinderile investesc Ón general mai pu˛in dec‚t este
necesar Ón scopul instruirii angaja˛ilor lor, ajutoarele de stat
acordate Ón acest scop pot contribui la corectarea acestei
imperfec˛iuni a pie˛ei, put‚ndu-se deci considera c„, Ón
anumite condi˛ii, sunt compatibile cu un mediu concuren˛ial
normal.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Domeniu de aplicare

Art. 1. — (1) Prezentul regulament se aplic„ schemelor
de ajutor de stat ∫i ajutoarelor de stat individuale acordate

pentru instruirea angaja˛ilor Ón toate sectoarele, excep˛ie
f„c‚nd sectorul carbonier.
(2) Prezentul regulament se aplic„ m„surilor de instruire
a angaja˛ilor, m„suri care constituie ajutor de stat Ón sensul
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de
stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Unele m„suri
de instruire nu se Óncadreaz„ Ón dispozi˛iile art. 2 alin. (1)
din Legea nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, constituind m„suri cu caracter general, deoarece
sunt deschise Óntreprinderilor din toate sectoarele, f„r„
discrimin„ri ∫i f„r„ a se acorda puteri discre˛ionare
autorit„˛ilor care aplic„ m„surile, de exemplu schemele ce
instituie stimulente fiscale, deschise tuturor firmelor care
investesc Ón instruirea angaja˛ilor. Alte m„suri de instruire
nu se Óncadreaz„ Ón domeniul de aplicare al art. 2 alin. (1)
din Legea nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, pentru c„ de acestea beneficiaz„ Ón mod direct
orice persoan„ ∫i nu implic„ nici un avantaj pentru anumite
Óntreprinderi ori sectoare, cum ar fi: ∫colarizarea ∫i
instruirea profesional„ ini˛ial„; instruirea sau recalificarea
∫omerilor, inclusiv burse de formare Ón Óntreprinderi; m„suri
care Ói vizeaz„ direct pe lucr„tori sau chiar anumite
categorii de lucr„tori, d‚ndu-le posibilitatea de a beneficia
de instruire care nu este legat„ de firma sau de industria
Ón care lucreaz„.
Defini˛ii

Art. 2. — Œn sensul prezentului regulament, termenii ∫i
expresiile de mai jos semnific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Óntreprinderile mici ∫i mijlocii sunt definite conform
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru Óntreprinderile
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;
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2. Óntreprinderi mari Ónseamn„ Óntreprinderile care nu se
Óncadreaz„ Ón categoria Óntreprinderilor prev„zute la pct. 1;
3. instruire specific„ Ónseamn„ preg„tirea angaja˛ilor,
care implic„ achitarea de taxe de ∫colarizare pentru
instruirea care prive∫te Ón principal pozi˛ia prezent„ sau
viitoare a angajatului din firma sprijinit„ ∫i care presupune
calific„ri care nu sunt ori sunt Ón mic„ m„sur„ transferabile
la alte firme sau Ón alte domenii de activitate;
4. instruire general„ Ónseamn„ formarea angaja˛ilor, care
implic„ achitarea unei taxe de ∫colarizare pentru instruirea
care nu prive∫te Ón principal sau exclusiv pozi˛ia prezent„
ori viitoare a angajatului din firma sprijinit„, ci care ofer„
calit„˛i transferabile pe scar„ larg„ la alte firme sau Ón alte
domenii de activitate ∫i care, prin aceasta, Ómbun„t„˛e∫te
substan˛ial poten˛ialul de ocupare Ón munc„ al angajatului.
Instruirea va fi considerat„ a avea caracter general, dac„,
de exemplu, este organizat„ Ón comun de c„tre diferite
Óntreprinderi, dac„ angaja˛ii diferitelor Óntreprinderi se pot
folosi ei Ón∫i∫i de aceasta sau dac„ este recunoscut„,
acreditat„ ori validat„ de c„tre autorit„˛ile sau organismele
publice ori de c„tre alte organisme sau institu˛ii c„rora
autorit„˛ile abilitate le-au conferit Ómputernicirea necesar„;
5. intensitatea ajutorului de stat Ónseamn„ valoarea brut„
a ajutorului de stat, exprimat„ ca procent din costurile
eligibile ale proiectului. Toate sumele utilizate vor fi luate
Ón considerare Ónainte de deducerea oric„ror impozite
directe. Dac„ ajutorul de stat se acord„ sub alt„ form„
dec‚t aceea a unor fonduri nerambursabile, valoarea
acestui ajutor va fi echivalentul subven˛ion„rii acestuia.
Ajutorul de stat ce urmeaz„ s„ fie primit Ón viitor, Óntr-o
singur„ tran∫„ sau Ón mai multe, trebuie actualizat la
valoarea prezent„ a acestuia. Rata dob‚nzii utilizat„ pentru
opera˛iunile de actualizare ∫i pentru calcularea valorii
ajutorului de stat Ón cazul unui credit cu dob‚nd„ redus„
va fi rata de referin˛„ aplicabil„ Ón momentul acord„rii
ajutorului de stat;
6. lucr„tor dezavantajat Ónseamn„:
a) orice persoan„ care nu a Ómplinit v‚rsta de 25 de
ani, neÓncadrat„ anterior Óntr-o munc„ remunerat„ Ón mod
regulat;
b) orice persoan„ cu handicap grav, rezultat al unor
afec˛iuni fizice ∫i/sau psihice, care poate totu∫i s„ p„trund„
pe pia˛a muncii;
c) orice persoan„ care imigreaz„ sau care devine
rezident Ón Rom‚nia Ón scopul de a munci ∫i care are
nevoie de instruire, inclusiv de instruire pentru Ónv„˛area
limbii rom‚ne;
d) orice persoan„ care ∫i-a g„sit un loc de munc„ dup„
o pauz„ de cel pu˛in 3 ani, Ón special cei care au renun˛at
la serviciu datorit„ dificult„˛ii de a concilia activitatea
profesional„ cu via˛a de familie, Ón primele 6 luni dup„
angajare;
e) orice persoan„ cu v‚rsta de peste 45 de ani, care
nu a frecventat o form„ de Ónv„˛„m‚nt secundar ori
echivalentul acestuia;
f) orice persoan„ care nu a avut loc de munc„ timp de
12 luni consecutive, aflat„ Ón primele 6 luni dup„ angajare.
CAPITOLUL II
Reguli aplicabile ajutorului de stat
pentru instruirea angaja˛ilor
Condi˛iile care trebuie Óndeplinite pentru autorizarea
ajutorului de stat pentru instruirea angaja˛ilor

Art. 3. — Œn conformitate cu prezentul regulament,
Consiliul Concuren˛ei poate autoriza orice ajutor de stat
individual sau orice schem„ de ajutor de stat care
Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 4—6.
Intensitatea ajutorului de stat

Art. 4. — (1) Plafonul intensit„˛ii ajutorului de
stat acordat pentru instruire specific„ nu trebuie s„

5

dep„∫easc„ 35% Ón cazul Óntreprinderilor mari ∫i 45% Ón
cazul Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
(2) Plafonul intensit„˛ii ajutorului de stat acordat pentru
instruire general„ nu trebuie s„ dep„∫easc„ 60% Ón cazul
Óntreprinderilor mari ∫i 80% Ón cazul Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii.
(3) Plafoanele intensit„˛ilor maxime prev„zute la alin. (1)
∫i (2) vor fi mai mari cu 10 puncte procentuale Ón cazul Ón
care de instruire beneficiaz„ lucr„torii dezavantaja˛i.
(4) Œn cazul Ón care proiectul de ajutor de stat cuprinde
at‚t componenta de instruire specific„, c‚t ∫i pe cea de
instruire general„, care nu pot fi separate la calcularea
intensit„˛ii ajutorului de stat, precum ∫i Ón cazul Ón care nu
poate fi stabilit caracterul specific ori general al instruirii, se
vor aplica plafoanele intensit„˛ilor stabilite Ón cazul instruirii
specifice, conform prevederilor alin. (1).
(5) Dac„ ajutorul de stat se acord„ Ón sectorul
transporturilor maritime, acesta poate ajunge la o
intensitate de 100%, indiferent dac„ proiectul prive∫te
instruirea specific„ sau instruirea general„, Ón m„sura Ón
care sunt Óndeplinite cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) cursantul nu este un membru activ al echipajului, ci
excedeaz„ personalului obi∫nuit la bordul navei;
b) instruirea trebuie s„ se desf„∫oare la bordul navelor
Ónscrise Ón registrele maritime ale Rom‚niei.
Costuri eligibile

Art. 5. — (1) Costurile eligibile ale proiectului de ajutor
de stat pentru instruirea angaja˛ilor sunt urm„toarele:
a) costurile de personal aferente exper˛ilor care asigur„
instruirea;
b) cheltuieli cu deplasarea exper˛ilor ∫i a personalului
care este instruit;
c) alte cheltuieli curente, cum ar fi cele referitoare la
rechizite ∫i alte materiale;
d) cheltuielile cu amortizarea echipamentelor, Ón m„sura
Ón care acestea sunt utilizate exclusiv Ón scopul instruirii
angaja˛ilor;
e) cheltuielile aferente serviciilor de consultan˛„ ∫i
Óndrumare legate de proiectul de instruire;
f) costurile de personal aferente cursan˛ilor, cu condi˛ia
ca acestea s„ nu dep„∫easc„ totalul celorlalte costuri
eligibile prev„zute la lit. a)—e). Se vor lua Ón considerare
numai orele Ón care cursantul particip„ efectiv la instruire,
dup„ deducerea tuturor orelor productive sau a
echivalentului acestora.
(2) Costurile eligibile vor fi probate cu documente
justificative care trebuie s„ fie transparente ∫i detaliate.
Cumularea ajutoarelor de stat

Art. 6. — (1) Plafoanele intensit„˛ii ajutorului de stat,
prev„zute la art. 4, se aplic„ indiferent dac„ proiectul este
finan˛at integral sau par˛ial din surse ale statului.
(2) Ajutorul de stat pentru instruirea angaja˛ilor nu se
cumuleaz„ cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri
comunitare raportate la acelea∫i costuri eligibile, dac„
aceast„ cumulare conduce la o intensitate a ajutorului de
stat ce dep„∫e∫te valoarea fixat„ prin prezentul regulament.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 7. — (1) Prezentul regulament se aplic„ ajutoarelor
de stat pentru instruirea angaja˛ilor, notificate dup„ intrarea
sa Ón vigoare, precum ∫i ajutoarelor de stat care au fost
notificate Ónainte de intrarea Ón vigoare a acestuia, dar
pentru care decizia Consiliului Concuren˛ei este ulterioar„
acestei date sau nu a fost emis„ Ónc„ o decizie.
(2) Dispozi˛iile prezentului regulament se vor aplica Ón
conformitate cu prevederile Regulamentului 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. 528/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 82 din 25 ianuarie 2005, ∫i ale
Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat
care nu cade sub inciden˛a obliga˛iei de notificare, 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 2000.
(3) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului regulament
se abrog„ Regulamentul privind ajutorul de stat pentru
instruirea angaja˛ilor, pus Ón aplicare prin Ordinul

pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 92/2002, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 2 iulie
2002, cu modific„rile ulterioare.
(4) Prezentul regulament transpune prevederile
Regulamentului CE nr. 68 din 12 ianuarie 2001 privind
aplicarea prevederilor art. 87 ∫i 88 ale Tratatului CE pentru
instruire, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene nr. L 10 din 13 ianuarie 2001, modificat prin
Regulamentul CE nr. 363 din 25 februarie 2004, publicat
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din
28 februarie 2004.

CONSILIUL CONCURENfiEI

ORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Regulamentului privind procedura de investiga˛ie
Ón materia ajutorului de stat
Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
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
procedura de investiga˛ie Ón materia ajutorului de stat,
cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
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, 16 martie 2005.
Nr. 49.
ANEX√

REGULAMENT
privind procedura de investiga˛ie Ón materia ajutorului de stat
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) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentul regulament.
Introducere
Elaborarea unui cadru juridic de reglementare a materiei
ajutorului de stat reprezint„ continuarea procesului de
armonizare a legisla˛iei rom‚ne∫ti cu legisla˛ia european„,
parte a procesului de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„.
Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de
autorit„˛ile publice sau de organismele care administreaz„
resurse ale statului ori ale colectivit„˛ilor locale este de a
urm„ri m„sura Ón care un ajutor de stat este compatibil cu
un mediu concuren˛ial normal, Óntr-o economie de pia˛„ Ón
care pre˛urile produselor ∫i tarifelor serviciilor sunt
determinate de cerere ∫i ofert„.
Prezentul regulament este emis av‚nd Ón vedere
competen˛a specific„ a Consiliului Concuren˛ei de a verifica
respectarea cerin˛elor de ordin formal ∫i de fond privind
notificarea, de a decide asupra compatibilit„˛ii ajutorului de
stat cu mediul concuren˛ial normal, Ón situa˛ia acord„rii
ajutoarelor de stat sau a modific„rii ajutoarelor de stat
existente, precum ∫i de a lua m„surile ce se impun Ón
cazul nerespect„rii deciziilor sale. Prezentul regulament se

va aplica ajutorului de stat Ón toate sectoarele economiei,
cu excep˛ia agriculturii ∫i pisciculturii.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1
Scopul regulamentului

Scopul prezentului regulament Ól reprezint„ stabilirea
procedurii de deschidere ∫i de desf„∫urare a investiga˛iilor
Consiliului Concuren˛ei Ón domeniul reglementat de Legea
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, denumit„ Ón continuare lege.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii

Œn sensul prezentului regulament, termenii ∫i expresiile
de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
1. ajutor de stat nou este orice ajutor de stat sub
form„ de schem„ sau de ajutor individual, care nu este
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ajutor existent, inclusiv modific„rile unui ajutor de stat
existent;
2. utilizarea abuziv„ a ajutorului de stat reprezint„
utilizarea ajutorului de stat de c„tre beneficiar contrar
deciziei emise de Consiliul Concuren˛ei Ón baza prevederilor
art. 5 alin. (3), respectiv a prevederilor art. 9 alin. (3)
sau (4).
CAPITOLUL II
Procedura privind ajutorul de stat notificat
ARTICOLUL 3
Notificarea unui ajutor de stat nou

(1) Orice inten˛ie de a acorda un ajutor de stat nou sau
de a modifica un ajutor de stat existent trebuie notificat„
Consiliului Concuren˛ei Ón timp suficient de c„tre furnizorul
∫i ini˛iatorul ajutorului de stat, cu excep˛ia cazului Ón care
este altfel prev„zut Ón lege sau Ón regulamentele de
aplicare a acesteia. Prin Ónregistrarea notific„rii Ón Registrul
special, Consiliul Concuren˛ei confirm„ primirea acesteia.
(2) Œn notificare furnizorul ∫i ini˛iatorul vor furniza toate
informa˛iile necesare pentru a-i permite Consiliului
Concuren˛ei s„ ia o decizie Ón conformitate cu prevederile
art. 5 ∫i 9.
ARTICOLUL 4
Clauza suspensiv„

Orice ajutor de stat nou nu poate fi acordat ∫i orice
modificare a unui ajutor de stat existent nu poate fi pus„
Ón aplicare p‚n„ c‚nd Consiliul Concuren˛ei nu ia o decizie
de autorizare sau p‚n„ c‚nd ajutorul de stat nu este
considerat ca fiind autorizat.
ARTICOLUL 5
Examinarea preliminar„ a notific„rii
∫i deciziile Consiliului Concuren˛ei

(1) Consiliul Concuren˛ei examineaz„ notificarea de
Óndat„ ce o prime∫te ∫i ia una dintre deciziile prev„zute la
alin. (2)—(4), cu respectarea prevederilor art. 10.
(2) Œn cazul Ón care Ón urma unei examin„ri preliminare
Consiliul Concuren˛ei consider„ c„ m„sura notificat„ nu
constituie ajutor de stat, va emite o decizie Ón acest sens.
(3) Œn cazul Ón care Ón urma unei examin„ri preliminare
Consiliul Concuren˛ei consider„ c„ m„sura notificat„ nu
prezint„ Óndoieli privind compatibilitatea sa cu regulile de
ajutor de stat, va emite o decizie de autorizare.
(4) Œn cazul Ón care Ón urma unei examin„ri preliminare
Consiliul Concuren˛ei consider„ c„ m„sura notificat„
prezint„ Óndoieli privind compatibilitatea sa cu regulile de
ajutor de stat, va decide deschiderea unei investiga˛ii.
(5) Consiliul Concuren˛ei ia una dintre deciziile
men˛ionate la alin. (2)—(4) Ón termen de 60 de zile de la
data la care notificarea a devenit efectiv„. Notificarea
devine efectiv„ dac„ Ón termen de 20 de zile de la data
primirii acesteia sau de la data primirii informa˛iilor
suplimentare solicitate, conform prevederilor art. 6 alin. (1),
Consiliul Concuren˛ei nu solicit„ alte informa˛ii suplimentare.
(6) Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei nu a luat una
dintre deciziile prev„zute la alin. (2)—(4) Ón termenele
stabilite la alin. (5), ajutorul de stat va fi considerat ca fiind
autorizat. Furnizorul ∫i ini˛iatorul pot acorda ajutorul de stat
respectiv Ón mod legal dup„ Ón∫tiin˛area prealabil„ a
Consiliului Concuren˛ei, Ón cazul Ón care Consiliul
Concuren˛ei nu a luat nici o decizie conform acestui articol
Ón termen de 15 zile de la primirea Ón∫tiin˛„rii.
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ARTICOLUL 6
Solicitarea de informa˛ii

(1) Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei constat„ c„
informa˛iile cuprinse Ón notificare sunt inexacte ori
incomplete, solicit„ corectarea sau completarea acestora Ón
termen de 20 de zile de la primirea notific„rii. Œn urma
primirii acestor informa˛ii Consiliul Concuren˛ei confirm„, Ón
scris, primirea lor furnizorului ∫i ini˛iatorului.
(2) Œn cazul Ón care furnizorul ∫i ini˛iatorul nu transmit
informa˛iile solicitate Ón termenul stabilit de c„tre Consiliul
Concuren˛ei sau transmit informa˛ii inexacte ori incomplete,
Consiliul Concuren˛ei, printr-o scrisoare de revenire sau de
completare, stabile∫te un nou termen pentru furnizarea
acestora.
(3) Notificarea este considerat„ a fi nesus˛inut„, ∫i ca
urmare retras„, dac„ informa˛iile solicitate conform alin. (2)
nu sunt transmise Ón termenul stabilit, cu excep˛ia cazurilor
Ón care, Ónainte de expirarea termenului stabilit:
a) fie termenul a fost prelungit cu acordul at‚t al
Consiliului Concuren˛ei, c‚t ∫i al furnizorului ∫i al
ini˛iatorului,
b) fie furnizorul ∫i ini˛iatorul consider„ c„ informa˛iile
cuprinse Ón notificare sunt complete deoarece informa˛iile
suplimentare solicitate nu sunt disponibile sau au fost deja
furnizate, trimi˛‚nd Consiliului Concuren˛ei Ón acest sens o
declara˛ie temeinic motivat„; Ón acest caz, termenul de 60
de zile prev„zut la art. 4 alin. (5) Óncepe s„ curg„ de la
data primirii acesteia.
(4) Œn cazul Ón care notificarea este considerat„ a fi
retras„, Consiliul Concuren˛ei informeaz„ furnizorul ∫i
ini˛iatorul despre aceasta.
ARTICOLUL 7
Procedura de investiga˛ie

(1) Deschiderea unei investiga˛ii se face dup„ cum
urmeaz„:
a) pe baza informa˛iilor de˛inute, direc˛ia de resort va
Óntocmi o not„ con˛in‚nd o prezentare succint„ a cazului,
Ón fapt ∫i Ón drept, o evaluare preliminar„ a caracterului de
ajutor de stat al m„surii Ón cauz„, Óndoielile privind
compatibilitatea acesteia cu un mediu concuren˛ial normal,
precum ∫i propunerea de deschidere a investiga˛iei;
b) investiga˛ia se va deschide prin ordin al pre∫edintelui
Consiliului Concuren˛ei, Ón baza notei direc˛iei de resort.
(2) Ordinul de deschidere a investiga˛iei ∫i nota care a
stat la baza emiterii acestuia vor fi comunicate furnizorului
∫i ini˛iatorului ∫i vor fi f„cute publice prin orice mijloace de
informare, dup„ ce i s-a dat posibilitatea beneficiarului s„
specifice care informa˛ii consider„ c„ sunt supuse secretului
de stat sau de serviciu.
(3) Publicarea ordinului de deschidere a investiga˛iei ∫i a
notei d„ posibilitatea furnizorului, ini˛iatorului ∫i persoanelor
interesate s„-∫i exprime punctul de vedere Ón termenul
stabilit de Consiliul Concuren˛ei Ón ordinul de deschidere a
investiga˛iei, termen care nu va dep„∫i Ón mod normal
15 zile. Œn cazuri temeinic justificate, Consiliul Concuren˛ei
poate prelungi acest termen.
(4) Punctele de vedere primite de c„tre Consiliul
Concuren˛ei vor fi comunicate furnizorului ∫i ini˛iatorului,
dup„ caz. La cerere, persoanele interesate care ∫i-au
exprimat punctul lor de vedere conform alin. (3) pot solicita
ca identitatea lor s„ nu fie dezv„luit„ furnizorului ∫i
ini˛iatorului, motiv‚nd o posibil„ atingere a intereselor lor.
Furnizorul ∫i ini˛iatorul pot formula comentarii asupra
punctelor de vedere comunicate lor, Óntr-un termen care nu
va dep„∫i Ón mod normal 15 zile. Œn cazuri temeinic
justificate, Consiliul Concuren˛ei poate prelungi acest
termen.
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ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 10

Puteri de investiga˛ie

Retragerea notific„rii

(1) Œn exercitarea atribu˛iilor Ón cadrul unei proceduri de
investiga˛ie, personalul Ómputernicit al Consiliului
Concuren˛ei are urm„toarele puteri de investiga˛ie:
a) s„ solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor
care administreaz„ surse ale statului sau ale colectivit„˛ilor
locale, precum ∫i beneficiarilor de ajutor de stat informa˛iile
∫i documentele care Ói sunt necesare, men˛ion‚nd baza
legal„ ∫i scopul solicit„rii, ∫i poate stabili termene p‚n„ la
care aceste informa˛ii ∫i documente s„ Ói fie furnizate;
b) s„ i se permit„ accesul, Ón prezen˛a reprezentantului
legal al beneficiarului de ajutor de stat ori Ón prezen˛a altei
persoane desemnate de acesta, Ón orice spa˛iu Ón care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea beneficiarul ajutorului de stat;
c) s„ solicite explica˛ii ∫i declara˛ii reprezentan˛ilor
furnizorului de ajutor de stat, organismelor care
administreaz„ surse ale statului sau ale colectivit„˛ilor
locale ∫i beneficiarilor de ajutor de stat, dup„ caz;
d) s„ i se permit„ accesul Ón timpul controlului la
registre, documente, Ónscrisuri sau eviden˛e contabile ∫i s„
ob˛in„ copii de pe acestea.
(2) La cerere, personalul Ómputernicit al Consiliului
Concuren˛ei beneficiaz„ de protec˛ie din partea organelor
abilitate ale statului.
(3) Personalul Consiliului Concuren˛ei trebuie s„ Ó∫i
exercite atribu˛iile prev„zute la alin. (1) pe baza prezent„rii
unui ordin de inspec˛ie Ón care s„ se specifice tematica ∫i
scopul inspec˛iei.
(4) Investiga˛ia se va finaliza cu un raport de
investiga˛ie. O copie a acestui raport va fi transmis„
furnizorului ∫i ini˛iatorului.
ARTICOLUL 9
Deciziile Consiliului Concuren˛ei
privind Ónchiderea procedurii de investiga˛ie

(1) Procedura de investiga˛ie se va Óncheia printr-o
decizie a Consiliului Concuren˛ei conform alin. (2)—(5), cu
excep˛ia cazurilor prev„zute la art. 10.
(2) Atunci c‚nd Consiliul Concuren˛ei constat„ c„
m„sura nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie Ón
acest sens.
(3) Atunci c‚nd Consiliul Concuren˛ei constat„ c„
Óndoielile privind compatibilitatea m„surii de sprijin cu
regulile de ajutor de stat au fost Óndep„rtate, va emite o
decizie de autorizare.
(4) Consiliul Concuren˛ei poate impune, Óntr-o decizie de
autorizare, condi˛ii, cu respectarea c„rora m„sura poate fi
considerat„ compatibil„ cu regulile de ajutor de stat. De
asemenea, poate impune obliga˛ii pentru a permite
monitorizarea respect„rii deciziei.
(5) Atunci c‚nd Consiliul Concuren˛ei constat„ c„
ajutorul de stat notificat nu este compatibil cu regulile de
ajutor de stat, va interzice printr-o decizie acordarea
ajutorului.
(6) Consiliul Concuren˛ei va trebui s„ ia una dintre
deciziile prev„zute la alin. (2)—(5), imediat ce Óndoielile la
care se face referire la art. 5 alin. (4) au fost Óndep„rtate,
Óntr-un termen de cel mult patru luni de la data deschiderii
investiga˛iei.
(7) Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei nu a luat una
dintre deciziile prev„zute la alin. (2)—(5), ajutorul de stat
va fi considerat ca fiind autorizat.

(1) Furnizorul ∫i ini˛iatorul pot s„ Ó∫i retrag„ notificarea
Ónainte de emiterea de c„tre Consiliul Concuren˛ei a unei
decizii Ón conformitate cu prevederile art. 5 sau 9.
(2) Œn cazul Ón care procedura de investiga˛ie a fost
ini˛iat„, Consiliul Concuren˛ei Ónchide prin ordin al
pre∫edintelui aceast„ procedur„.
ARTICOLUL 11
Revocarea unei decizii

Œn cazul Ón care se constat„ c„ decizia a fost emis„ pe
baza unor informa˛ii incorecte transmise pe parcursul
procedurii de c„tre furnizor ∫i ini˛iator ∫i care au fost
determinate Ón luarea deciziei, Consiliul Concuren˛ei poate
revoca decizia luat„ Ón conformitate cu prevederile art. 5
alin. (2) ∫i (3) sau ale art. 9 alin. (2)—(4), dup„ ce li s-a
acordat furnizorului ∫i ini˛iatorului posibilitatea de a-∫i
exprima punctele de vedere. Œn vederea adopt„rii
respectivei decizii, Consiliul Concuren˛ei va deschide
procedura de investiga˛ie. Prevederile art. 7, 8, 9, 12,
art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) ∫i (4) ∫i ale art. 15 vor fi
aplicate Ón mod corespunz„tor.
CAPITOLUL III
Procedura privind ajutorul de stat ilegal
ARTICOLUL 12
Examinarea ∫i solicitarea de informa˛ii

(1) Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei intr„ Ón
posesia unor informa˛ii, din orice surs„, cu privire la un
ajutor de stat presupus ilegal, aceasta examineaz„ de
Óndat„ aceste informa˛ii.
(2) Consiliul Concuren˛ei va solicita informa˛ii de la
furnizor ∫i/sau ini˛iator Ón conformitate cu prevederile art. 3
alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (1) ∫i (2).
(3) Œn cazul Ón care nici Ón urma scrisorii de revenire
sau de completare furnizorul ∫i/sau ini˛iatorul nu transmit
informa˛iile solicitate Ón termenul stabilit, Consiliul
Concuren˛ei va decide deschiderea investiga˛iei, care se va
finaliza cu o decizie conform art. 9 alin. (2)—(5).
ARTICOLUL 13
Procedura privind ajutorul de stat ilegal
acordat printr-un act administrativ

(1) Œn cazul Ón care, dup„ analiza informa˛iilor primite ∫i
a punctelor de vedere exprimate, Consiliul Concuren˛ei
consider„ c„ m„sura de sprijin la care se face referire la
art. 12 alin. (1) este ajutor de stat ilegal, va solicita cur˛ii
de apel Ón a c„rei circumscrip˛ie teritorial„ se afl„ sediul
principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de
stat s„ dispun„, prin ordonan˛„ pre∫edin˛ial„, suspendarea
acord„rii ajutorului de stat p‚n„ c‚nd Consiliul Concuren˛ei
emite o decizie conform alin. (3) privind compatibilitatea
acestuia cu regulile de ajutor de stat.
(2) Totodat„ Consiliul Concuren˛ei va reaminti
furnizorului obliga˛ia de a notifica ajutorul de stat Ón
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1).
(3) Consiliul Concuren˛ei va emite o decizie Ón
conformitate cu prevederile art. 5. Œn cazul Ón care Consiliul
Concuren˛ei decide s„ deschid„ procedura de investiga˛ie,
aceasta se va Óncheia prin emiterea unei decizii conform
prevederilor art. 9 alin. (2)—(5).
(4) Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei, Ón urma
procedurii de investiga˛ie prev„zute la alin. (3), emite o
decizie de interzicere, acesta va solicita cur˛ii de apel Ón a
c„rei circumscrip˛ie teritorial„ se afl„ sediul principal al

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 257/28.III.2005

9

furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea
actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul de stat
ilegal ∫i, pe cale de consecin˛„, suspendarea, recuperarea
sau rambursarea ajutorului de stat ∫i a dob‚nzii aferente
acestuia, la o rat„ propus„ de Consiliul Concuren˛ei.

CAPITOLUL V
Procedura privind schemele de ajutor de stat existente

ARTICOLUL 14

Œn cazul Ón care, Ón urma activit„˛ii de monitorizare
prev„zute Ón art. 26 din lege, Consiliul Concuren˛ei
sesizeaz„ c„ o schem„ de ajutor de stat existent„ nu mai
este compatibil„ cu regulile de ajutor de stat, acesta
informeaz„ furnizorul ∫i ini˛iatorul Ón aceast„ privin˛„ ∫i le
d„ posibilitatea s„ transmit„ comentarii Ón termen de 30 de
zile de la data primirii inform„rilor. Œn cazuri temeinic
justificate, Consiliul Concuren˛ei poate prelungi acest
termen.

Procedura privind ajutorul de stat ilegal
acordat printr-un act normativ

(1) Œn cazul Ón care ajutorul de stat presupus ilegal a
fost acordat printr-un act normativ cu putere de lege,
Consiliul Concuren˛ei va sesiza autoritatea emitent„, care
este obligat„ ca Ón termen de 10 zile s„ ia o decizie cu
privire la suspendarea actului normativ prin care s-a
acordat ajutorul de stat. Concomitent, Consiliul Concuren˛ei
informeaz„ furnizorul ∫i beneficiarul de ajutor de stat cu
privire la sesizarea transmis„ autorit„˛ii emitente.
(2) Œn termen de 30 de zile de la data primirii sesiz„rii
de c„tre autoritatea emitent„, furnizorul ∫i ini˛iatorul sunt
obliga˛i s„ notifice Consiliului Concuren˛ei Ón conformitate
cu prevederile art. 3.
(3) Consiliul Concuren˛ei va analiza notificarea ajutorului
de stat presupus ilegal, potrivit dispozi˛iilor cuprinse Ón
cap. II, ∫i va emite una dintre deciziile prev„zute de art. 5
alin. (2)—(4) sau de art. 9 alin. (2)—(5).
(4) Œn cazul Ón care furnizorul ∫i ini˛iatorul nu notific„ Ón
termen de 30 de zile de la data primirii sesiz„rii, Consiliul
Concuren˛ei va decide deschiderea investiga˛iei, care se va
finaliza cu o decizie conform art. 9 alin. (2)—(5).
(5) Œn urma emiterii unei decizii conform alin. (3)
sau (4), autoritatea emitent„, ˛in‚nd cont de aceasta, va
lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin
care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la
recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja
acordate.
ARTICOLUL 15
Termen de prescrip˛ie

(1) Dreptul Consiliului Concuren˛ei de a solicita
recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de
prescrip˛ie de 10 ani.
(2) Termenul de prescrip˛ie va Óncepe s„ curg„ din ziua
Ón care ajutorul de stat ilegal este acordat beneficiarului.
Orice m„sur„ luat„ de Consiliul Concuren˛ei Ón leg„tur„ cu
ajutorul de stat ilegal Óntrerupe acest termen. Termenul de
prescrip˛ie este suspendat at‚t timp c‚t cazul se afl„ pe
rol la curtea de apel sau la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, dup„ caz. Fiecare Óntrerupere duce la curgerea
unui nou termen.
(3) Orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul
de prescrip˛ie este considerat ajutor existent.
CAPITOLUL IV
Procedura privind utilizarea abuziv„
a ajutorului de stat
ARTICOLUL 16
Utilizarea abuziv„ a ajutorului de stat

Œn cazul unei utiliz„ri abuzive a ajutorului de stat,
Consiliul Concuren˛ei poate deschide procedura de
investiga˛ie Ón conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4).
Prevederile art. 7, 8, 9, 12, art. 13 alin. (1), art. 14
alin. (1) ∫i (4) ∫i ale art. 15 vor fi aplicate Ón mod
corespunz„tor.

ARTICOLUL 17
Rezultatul activit„˛ii de monitorizare

ARTICOLUL 18
Propunerea de m„suri adecvate

Œn cazul Ón care, Ón urma analiz„rii informa˛iilor primite
de la furnizor ∫i ini˛iator, conform art. 17, Consiliul
Concuren˛ei ajunge la concluzia c„ o schem„ de ajutor de
stat existent„ nu mai este compatibil„ cu prevederile legii
∫i cu prevederile reglement„rilor emise Ón aplicarea
acesteia, emite o recomandare, conform art. 13 din lege,
prin care solicit„ furnizorului ∫i ini˛iatorului s„ ia m„suri
pentru eliminarea incompatibilit„˛ii acesteia. Solicitarea
Consiliului Concuren˛ei poate s„ includ„, printre altele, o
recomandare privind:
a) modificarea substan˛ial„ a schemei de ajutor de stat;
b) introducerea unor cerin˛e procedurale;
c) anularea schemei de ajutor de stat.
ARTICOLUL 19
Consecin˛ele propunerii de m„suri

(1) Œn cazul Ón care furnizorul ∫i ini˛iatorul accept„
m„surile propuse, ace∫tia vor informa Ón scris Consiliul
Concuren˛ei asupra deciziei luate. Consiliul Concuren˛ei ia
cuno∫tin˛„ de aceast„ decizie ∫i informeaz„ furnizorul ∫i
ini˛iatorul despre aceasta. Furnizorul ∫i ini˛iatorul au
obliga˛ia s„ pun„ Ón aplicare m„surile acceptate.
(2) Œn cazul Ón care furnizorul ∫i ini˛iatorul nu accept„
m„surile propuse, iar Consiliul Concuren˛ei, dup„ analizarea
argumentelor acestora, sus˛ine Ón continuare necesitatea
aplic„rii acestor m„suri, Consiliul Concuren˛ei va ini˛ia
procedura de investiga˛ie Ón conformitate cu prevederile
art. 5 alin. (4). Prevederile art. 7, 8, 9 ∫i 11 vor fi aplicate
Ón mod corespunz„tor.
CAPITOLUL VI
Persoanele interesate
ARTICOLUL 20
Drepturile persoanelor interesate

(1) Orice persoan„ interesat„ poate transmite punctul
s„u de vedere conform prevederilor art. 7, ca urmare a
emiterii unui ordin al pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei
de a deschide procedura de investiga˛ie. Oric„rei persoane
interesate care a transmis punctul s„u de vedere Ón timpul
procedurii de investiga˛ie ∫i oric„rui beneficiar de ajutor de
stat individual i se va transmite o copie a deciziei adoptate
de Consiliul Concuren˛ei Ón conformitate cu prevederile
art. 9.
(2) Orice persoan„ interesat„ poate informa Consiliul
Concuren˛ei asupra unui ajutor de stat presupus ilegal sau
asupra unei presupuse utiliz„ri abuzive a unui ajutor de
stat. Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei consider„ c„,
pe baza informa˛iilor pe care le posed„, nu exist„ motive
suficiente pentru a-∫i forma un punct de vedere asupra
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cazului, va informa persoana interesat„ despre aceasta. Œn
cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei adopt„ o decizie Óntr-un
caz privind subiectul informa˛iilor furnizate, va trimite o
copie a respectivei decizii persoanei interesate.
(3) La cerere, orice persoan„ interesat„ poate ob˛ine o
copie a oric„rei decizii emise de Consiliul Concuren˛ei Ón
conformitate cu prevederile art. 5 ∫i 9.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii comune
ARTICOLUL 21

caracter de informa˛ii secrete de stat sau informa˛ii secrete
de serviciu.
ARTICOLUL 23
Destinatarul deciziei

Deciziile emise Ón conformitate cu prevederile cap. II, III,
IV, V ∫i VII vor fi adresate beneficiarului, furnizorului ∫i
ini˛iatorului. Consiliul Concuren˛ei le va comunica
beneficiarului Ón cel mai scurt timp posibil ∫i Ói va da
acestuia posibilitatea s„ specifice care informa˛ii consider„
c„ sunt supuse secretului de stat sau de serviciu.

Nerespectarea deciziilor de interzicere

(1) Œn cazul Ón care, Ón urma emiterii unei decizii de
interzicere de c„tre Consiliul Concuren˛ei, ajutorul de stat
este totu∫i acordat Ón temeiul unui act administrativ,
Consiliul Concuren˛ei va solicita cur˛ii de apel Ón a c„rei
circumscrip˛ie teritorial„ se afl„ sediul principal al
furnizorului sau al beneficiarului anularea actului prin care
s-a acordat ajutorul de stat ∫i, pe cale de consecin˛„,
recuperarea ajutorului de stat de c„tre furnizor sau
rambursarea de c„tre beneficiar.
(2) Œn cazul Ón care, Ón urma emiterii unei decizii de
interzicere de c„tre Consiliul Concuren˛ei, furnizorul acord„
totu∫i ajutorul de stat Ón temeiul unui act normativ, Consiliul
Concuren˛ei va sesiza autoritatea emitent„. Aceasta, ˛in‚nd
seama de decizia Consiliului Concuren˛ei, se va pronun˛a,
Ón termen de 30 de zile de la primirea sesiz„rii, Ón leg„tur„
cu modificarea actului normativ ∫i cu recuperarea sau
rambursarea ajutoarelor acordate.
ARTICOLUL 22
Secretul profesional

Inspectorii de concuren˛„ au obliga˛ia de a nu dezv„lui
informa˛iile ∫i documentele la care au acces ∫i care au

ARTICOLUL 24
Publicarea deciziilor

Consiliul Concuren˛ei asigur„ publicarea prin orice
mijloace de informare a deciziilor emise conform
prevederilor art. 5 alin. (2) ∫i (3) ∫i ale art. 9 alin. (2)—(5),
a ordinului de deschidere a investiga˛iei ∫i a notei aferente
acestuia, emise Ón conformitate cu prevederile art. 7
alin. (2), precum ∫i a ordinului emis conform prevederilor
art. 10 alin. (2).
ARTICOLUL 25
Dispozi˛ii finale

(1) Prezentul regulament transpune Ón legisla˛ia
rom‚neasc„ Regulamentul Consiliului Uniunii Europene
(CE) nr. 659/1999 din 22 martie 1999 privind regulile
pentru punerea Ón aplicare a art. 93 din Tratatul CE,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 83 din 27 martie 1999.
(2) Prezentul regulament va fi pus Ón aplicare prin ordin
al pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei ∫i va fi publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

A C T E A L E C O N S I L I U L U I N A fi I O N A L A L A U D I O V I Z U A L U L U I
CONSILIUL NAfiIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind aprobarea procedurii ∫i condi˛iilor de acordare a licen˛ei audiovizuale
∫i a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizual„
pentru difuzarea serviciilor de programe prin re˛ele de telecomunica˛ii
Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului, de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
Ón scopul stabilirii procedurii ∫i a condi˛iilor de acordare a licen˛ei audiovizuale ∫i a deciziei de autorizare
audiovizual„ pentru difuzarea prin re˛ele de telecomunica˛ii a serviciilor de programe,
Ón temeiul art. 17, 51 ∫i 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta decizie stabile∫te procedura ∫i
condi˛iile de acordare a licen˛ei audiovizuale ∫i procedura
de eliberare a deciziei de autorizare audiovizual„ pentru
difuzarea serviciilor de programe prin re˛ele de
telecomunica˛ii.
(2) Nu fac obiectul prezentei decizii serviciile de
programe difuzate pe cale radioelectric„ terestr„.
Art. 2. — (1) Difuzarea serviciului de programe prin
re˛ele de telecomunica˛ii se poate face dup„ ob˛inerea

deciziei de autorizare audiovizual„ ∫i Ón condi˛iile stabilite Ón
licen˛a audiovizual„.
(2) Difuzarea poate fi asigurat„ direct de c„tre
radiodifuzor sau prin intermediul unui furnizor autorizat de
re˛ele de telecomunica˛ii, Ón baza unor rela˛ii contractuale
stabilite Óntre ace∫tia.
Art. 3. — Œn sensul prezentei decizii, urm„torii termeni
se definesc astfel:
a) re˛ea de telecomunica˛ii — acel sistem de transmisie
∫i, acolo unde este cazul, echipamente de comutare,
rutare, precum ∫i orice alte resurse care realizeaz„
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procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic,
electromagnetic sau prin alte mijloace, incluz‚nd re˛ele de
comunica˛ii prin satelit, re˛ele de cablu coaxial, re˛ele de
fibr„ optic„, precum ∫i alte re˛ele aflate sub jurisdic˛ia
Rom‚niei ∫i utilizate Ón scopul difuz„rii ori retransmisiei
oric„rui serviciu de programe pe ∫i, respectiv, de pe
teritoriul Rom‚niei;
b) retransmisie — captarea ∫i transmiterea simultan„ a
serviciilor de programe sau a unor p„r˛i importante din
asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, Ón
integralitatea lor ∫i f„r„ nici o modificare, difuzate de
radiodifuzori ∫i destinate recep˛ion„rii de c„tre public;
c) produc˛ie proprie — ansamblul programelor sau
emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de
produc„tor ori de coproduc„tor cu o contribu˛ie financiar„
la realizarea produc˛iei de cel pu˛in 25% din totalul
costurilor;
d) programe retransmise — totalitatea programelor/
emisiunilor audiovizuale editate ∫i difuzate de un alt
radiodifuzor ∫i care sunt difuzate prin retransmisie;
e) program preluat — programul provenind de la un alt
radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp ∫i asupra
c„ruia se pot efectua sau nu opera˛iuni de postprocesare
ori de modificare a formei de prezentare;
f) reprezentant — reprezentantul legal sau orice
persoan„ Ómputernicit„, prin procur„ special„, s„ angajeze
societatea Ón rela˛ia cu Consiliul Na˛ional al Audiovizualului.
Procedura ∫i condi˛iile
de acordare a licen˛ei audiovizuale
Art. 4. — (1) Solicitantul va depune la Comisia de
verificare constituit„ la sediul Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului un dosar care va con˛ine urm„toarele
documente:
a) cerere conform formularului-tip prev„zut Ón anexa
nr. 1 care face parte integrant„ din prezenta decizie;
b) certificatul de Ónmatriculare/Ónregistrare a societ„˛ii
comerciale, Ón copie legalizat„;
c) actul constitutiv al societ„˛ii comerciale, av‚nd Ónscris
obiectul de activitate solicitat, cu toate modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón copie;
d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
comer˛ului cu privire la obiectul de activitate ∫i la structura
ac˛ionariatului existent la momentul solicit„rii licen˛ei
audiovizuale;
e) declara˛ii notariale prin care societatea comercial„
care solicit„ acordarea licen˛ei, precum ∫i fiecare asociat
sau ac˛ionar care de˛ine o cot„ mai mare de 20% din
capitalul social al acesteia declar„ pe propria r„spundere
dac„ este investitor sau ac˛ionar, direct ori indirect, la alte
societ„˛i de comunica˛ie audiovizual„, cu precizarea
procentului de˛inut din capitalul social al acestora;
f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice care de˛in o
cot„ mai mare de 10% din capitalul social ori din drepturile
de vot Ón societatea comercial„;
g) lista publica˛iilor editate de solicitant ∫i lista celorlalte
servicii de programe pe care le asigur„;
h) proiectul editorial con˛in‚nd formatul de principiu al
serviciului de programe, procentele rezervate operelor
europene, operelor rom‚ne∫ti ∫i operelor europene create
de produc„tori independen˛i, procentul diferitelor genuri de
emisiuni/programe, sursele exterioare de programe, alte
argumente ce pot fi utile Ón sus˛inerea proiectului editorial;
i) proiectul tehnic con˛in‚nd dotarea tehnic„ a
studiourilor ∫i a grupurilor de editare, dot„rile pentru
transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile Ón
sus˛inerea proiectului tehnic;
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j) proiectul financiar con˛in‚nd planul ∫i sursele de
finan˛are, resursele publicitare ∫i rentabilitatea previzionat„,
alte elemente financiare care permit aprecierea capacit„˛ii
financiare de sus˛inere a proiectului;
k) structura serviciului de programe, conform formularului
prev„zut Ón anexa nr. 2 care face parte integrant„ din
prezenta decizie;
l) elementele de identificare a serviciului de programe,
Ón condi˛iile alin. (2).
(2) Elementele de identificare a serviciului de programe
sunt, dup„ caz:
a) pentru serviciile de programe de televiziune — sigla
postului prezentat„ grafic sau Ónregistrat„ analogic pe
caset„ VHS, cu vitez„ normal„ sau îlongplay“;
b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune
sonor„ — semnalele de identificare Ónregistrate pe caset„
audio standard.
(3) Documentele prev„zute la alin. (1) lit. e) ∫i g) se
vor depune numai Ón cazul serviciilor de programe
recep˛ionabile Ón Rom‚nia.
Art. 5. — (1) Œn termen de 30 de zile de la depunerea
dosarului de solicitare, Consiliul Na˛ional al Audiovizualului
va dezbate public acordarea licen˛ei audiovizuale; data
dezbaterii va fi comunicat„ solicitantului cu cel pu˛in 5 zile
Ónainte.
(2) Solicitantul va fi reprezentat de o echip„ format„ din
cel mult 5 persoane Ómputernicite s„ furnizeze membrilor
Consiliului Na˛ional al Audiovizualului explica˛ii Ón probleme
referitoare la:
a) statutul societ„˛ii, situa˛ia juridic„, structura de capital,
alte probleme manageriale;
b) formatul de principiu al serviciului de programe,
structura programelor, alte probleme specifice departamentului editorial;
c) capacit„˛ile de produc˛ie prev„zute, realizarea ∫i
echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic;
d) capacitatea de sus˛inere financiar„ a proiectului.
(3) Œn urma dezbaterilor publice, Consiliul Na˛ional al
Audiovizualului decide, Ón baza criteriilor de apreciere
prev„zute la art. 6, asupra acord„rii licen˛ei audiovizuale ∫i
aduce la cuno∫tin˛„ public„ decizia sa.
Art. 6. — Criteriile de apreciere a proiectului editorial ∫i
tehnic propus de solicitant sunt urm„toarele:
a) respectarea interesului public;
b) respectarea drepturilor fundamentale ale omului ∫i
protec˛ia minorilor;
c) respectarea pluralismului politic ∫i social, diversitatea
cultural„, lingvistic„ ∫i religioas„, informarea, educarea ∫i
divertismentul publicului;
d) protejarea culturii ∫i a limbii rom‚ne, a culturii ∫i a
limbilor minorit„˛ilor na˛ionale;
e) asigurarea unui raport echilibrat Óntre serviciile de
programe na˛ionale, regionale ∫i locale;
f) evitarea abuzului de pozi˛ie dominant„ ∫i a practicilor
care Ómpiedic„ libera concuren˛„;
g) situa˛ia exploat„rii celorlalte licen˛e pe care le de˛ine
solicitantul, dac„ este cazul;
h) durata total„ cotidian„ de difuzare a serviciului de
programe;
i) genul, orarul ∫i durata de difuzare ∫i de redifuzare a
emisiunilor con˛inute Ón grila de programe;
j) procentele rezervate operelor europene, operelor
rom‚ne∫ti ∫i operelor europene create de produc„torii
independen˛i;
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k) experien˛a ∫i competen˛a Ón domeniul audiovizual,
dup„ caz.
Art. 7. — (1) Œn acordarea licen˛elor audiovizuale pentru
difuzarea serviciilor de programe de televiziune, Consiliul
Na˛ional al Audiovizualului va ˛ine cont Ón mod obligatoriu
de angajamentele solicitantului Ón ceea ce prive∫te
respectarea prevederilor legale privind procentele rezervate
operelor europene, operelor rom‚ne∫ti ∫i operelor europene
create de produc„tori independen˛i.
(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) serviciile de
programe care difuzeaz„ exclusiv informa˛ii, manifest„ri
sportive, jocuri, publicitate, servicii de teletext ∫i de
teleshopping, precum ∫i serviciile de programe care nu
sunt recep˛ionabile, direct sau indirect, Ón Rom‚nia, Ón
statele membre ale Uniunii Europene ∫i Ón statele p„r˛i la
Conven˛ia european„ privind televiziunea transfrontalier„.
Art. 8. — (1) Cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de
expirarea termenului prev„zut Ón art. 57 alin. (1) lit. a) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, titularul licen˛ei audiovizuale are
obliga˛ia s„ solicite Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
dup„ caz:
a) eliberarea deciziei de autorizare;
b) prelungirea termenului prev„zut Ón art. 57 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, anex‚nd documente care s„ sus˛in„
solicitarea.
(2) Œn termen de 15 zile de la primirea solicit„rii
prev„zute la alin. (1) lit. b), Consiliul Na˛ional al
Audiovizualului decide ∫i comunic„ solicitantului acceptarea
sau neacceptarea solicit„rii.
Procedura de eliberare a deciziei
de autorizare audiovizual„
Art. 9. — Titularul licen˛ei audiovizuale va prezenta spre
avizare la Direc˛ia licen˛e control din cadrul Consiliului
Na˛ional al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei
de autorizare, care va con˛ine urm„toarele documente:
a) cerere de eliberare a deciziei de autorizare
audiovizual„, conform formularului-tip prev„zut Ón anexa
nr. 3 care face parte integrant„ din prezenta decizie;
b) autoriza˛ia tehnic„ de func˛ionare a re˛elei de
telecomunica˛ii, prev„zut„ la art. 73 din Legea
nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
copie autentificat„;
c) contractul privind condi˛iile de difuzare, Óncheiat cu
furnizorul autorizat de re˛ele de telecomunica˛ii, Ón copie
autentificat„, dac„ difuzarea nu este asigurat„ direct de
c„tre radiodifuzor;
d) lista echipamentelor ∫i schi˛a spa˛iilor redac˛ionale ∫i
de produc˛ie;
e) copia contractului de Ónchiriere sau a actului de
proprietate a spa˛iilor destinate realiz„rii serviciului de
programe;
f) lista persoanelor responsabile de conducerea societ„˛ii
comerciale ∫i a celor care Ó∫i asum„, Ón principal,
responsabilitatea editorial„, numerele de telefon ∫i adresele
la care pot fi contactate.
Art. 10. — (1) Œn termen de 30 de zile de la depunerea
dosarului de solicitare, Consiliul Na˛ional al Audiovizualului
decide asupra acord„rii deciziei de autorizare, Ón baza

verific„rii la sediul radiodifuzorului a Óndeplinirii condi˛iilor
tehnice ∫i editoriale declarate.
(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizat„ de
o echip„ a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului format„
din membri ai Consiliului, exper˛i ∫i juri∫ti.
Art. 11. — Titularul licen˛ei audiovizuale poate efectua
transmisii de prob„ cu cel mult 30 de zile Ónainte de data
estimat„ de Óncepere a difuz„rii serviciului de programe,
pentru o perioad„ de cel mult 15 zile, dac„ sunt Óndeplinite
cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) titularul ∫i/sau furnizorul de re˛ele de comunica˛ii,
dup„ caz, de˛in documentele prev„zute la art. 9 lit. a) ∫i b);
b) difuzeaz„ numai semnale de reglaj, video ∫i/sau
audio, semnale de identificare a serviciului de programe ∫i
fond muzical;
c) titularul a adus la cuno∫tin˛„ Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului inten˛ia de Óncepere a transmisiilor de
prob„, cu cel pu˛in 72 de ore Ónainte, preciz‚nd intervalul
orar zilnic de difuzare.
Art. 12. — Difuzarea serviciului de programe trebuie s„
Ónceap„ Ón cel mult 30 de zile de la ob˛inerea deciziei de
autorizare audiovizual„.
Art. 13. — (1) Radiodifuzorii au obliga˛ia s„ comunice
Consiliului Na˛ional al Audiovizualului orice modificare
intervenit„ Ón documentele ∫i datele declarate, prev„zute la
art. 4 alin. (1) lit. b), c), d), e), k) ∫i l), Ón termen de
30 de zile de la data apari˛iei modific„rii, anex‚nd spre
notificare noile documente.
(2) Modificarea denumirii serviciului de programe poate
fi efectuat„ numai dup„ ob˛inerea aprob„rii Consiliului
Na˛ional al Audiovizualului.
Art. 14. — Licen˛a audiovizual„ nu poate fi cedat„
dec‚t dup„ o perioad„ de minimum 6 luni de la data
Ónceperii difuz„rii serviciului de programe.
Art. 15. — (1) Licen˛a audiovizual„ a c„rei durat„ de
valabilitate expir„ de drept poate fi prelungit„ la cererea
titularului pentru Ónc„ o perioad„ de 9 ani.
(2) Cererea de prelungire se depune la Consiliul
Na˛ional al Audiovizualului cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de
expirarea duratei de valabilitate a licen˛ei ∫i va fi Ónso˛it„
de urm„toarele documente, Ón original:
a) licen˛a audiovizual„;
b) decizia de autorizare;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
comer˛ului cu privire la obiectul de activitate ∫i la structura
ac˛ionariatului existent la momentul solicit„rii prelungirii
licen˛ei audiovizuale.
(3) Œn termen de 15 zile de la depunerea solicit„rii,
Consiliul Na˛ional al Audiovizualului va elibera noile
documente.
Art. 16. — Œnc„lcarea de c„tre radiodifuzori a
prevederilor art. 11, 12 ∫i 13 se sanc˛ioneaz„ potrivit
dispozi˛iilor art. 91 din Legea nr. 504/2002, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
Art. 17. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
se abrog„ Decizia Consiliului Na˛ional al Audiovizualului
nr. 147/2002 privind acordarea licen˛ei audiovizuale ∫i
eliberarea deciziei de autorizare audiovizual„ pentru
difuzarea serviciilor de programe prin satelit, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 899 din
11 decembrie 2002, cu modific„rile ulterioare.

Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Ralu Filip
Bucure∫ti, 15 martie 2005.
Nr. 200.
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*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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