
 

 

Noua ordonanţă de urgenţă privind ajutorul de stat:  

PROCEDURI MAI CLARE IN CHELTUIREA BANILOR PUBLICI  

Ordonanţa de urgenţă privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 

publicată ieri în Monitorul Oficial, stabileşte reguli mai clare în cheltuirea banilor publici 

pentru mediul de afaceri.  

„Noile reglementări crează un cadrul necesar îndeplinirii obligaţiilor impuse României de 

Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014 – 2020 şi 

reglementează modul în care sunt folosite fondurile publice naţionale şi europene, 

destinate mediului de afaceri”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului 

Concurenţei. 

De asemenea, ordonanţă de urgenţă privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului 

de stat prevede implementarea unui mecanism de control, la nivel naţional, prin care să se 

stabilească competenţele obligaţiile furnizorilor, beneficiarilor şi ale Consiliului 

Concurenţei în implementarea măsurilor de ajutorului de stat şi de minimis pentru a se 

facilita absorbţia fondurilor europene şi a se evita recuperarea acestora. 

Prin noile reglementări se urmăreşte eficientizarea utilizării ajutorului de stat prin 

consultare interinstituţională, precum şi convergenţa măsurilor de ajutor de stat aplicate 

de autorităţile locale şi centrale, astfel:  

o Acordarea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize 

de oportunitate 

o Orice proiect de măsura susceptibilă a fi ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiat 

de autorităţile publice centrale trebuie să fie însoţit de un Memorandum din partea 



Guvernului privind încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale 

statului român. 

o Introducerea unei etape de discuţii prealabile între furnizori şi experţii Consiliului 

Concurenţei 

o Avizarea inclusiv a măsurilor de ajutor de minimis şi a serviciilor de interes economic 

general 

o Necesitatea existenţei unei justificări din partea furnizorului în cazul în care nu se 

ţine cont de avizul Consiliului Concurenţei 

o Înfiinţarea Registrului Ajutoarelor de Stat – ReGAS – condiţie pentru a putea accesa 

fonduri comunitare 
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