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AVIZ

referitor la notificarea privind schema de ajutor de stat pentru
restructurarea agentilor economici din portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si al Ministerului Economiei, În vederea
depasirii efectelor crizei economico financiare mondiale

Analizând:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.206/2008 privind masurile de sprijin
financiar acordate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor
economici din portofoliu în vederea depasirii efectelor crizei economico financiare
mondiale,
Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.206/2008
privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu în vederea depasirii efectelor
crizei economico financiare mondiale,
Proiectul de Hotarâre de Guvern pentru instituirea unui mecanism de ajutor
de stat privind restructurarea agentilor economici din portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si al Ministerului Economiei, în vederea depasirii
efectelor crizei economico financiare mondiale
si
Formularul standard de notificare pentru schema de ajutor de stat continuta de
proiectul de Hotarâre de Guvern pentru instituirea unui sistem de ajutor de stat

privind restructurarea agentilor economici din portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si al Ministerului Economiei, în vederea depasirii
efectelor crizei economico financiare mondiale, înaintate în vederea avizarii de catre
Autoritatea
pentru
P/1470l/12.05.2009,
si constatând ca:

Valorificarea
Activelor Statului (A VAS) prin adresa nr.
înregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RG 2364/14.05.2009

1. Prin proiectul de Hotarâre de Guvern se instituie o schema de ajutor de stat de
restructurare pentru întreprinderile mici si mijlocii (IMM) din portofoliul
A VAS si al Ministerului Economiei (ME). Schema de ajutor de stat este
elaborata în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru

salvarea si restructurarea întreprinderilor ajlate în dificultate].
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2. Prin
implementarea
schemei
se urmareste
SprijInIrea
imediata
a
întreprinderilor
în dificultate, pe baza unui plan fezabil, coerent si de
perspectiva, pentru a se obtine restabilirea viabilitatii acestora pe termen lung.
3. Ajutorul de stat care se acorda în baza schemei poate consta în împrumuturi,
subventii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participari la majorarea
capitalului social prin transformarea unor creante certe, lichide si exigibile ale
A VAS si Ministerului Economiei în actiuni, esalonarea unor datorii catre
A VAS reprezentând creante proprii ale AVAS (dividende, credite pentru plata
furnizorilor de utiiitati s.a.) sau creante fiscale/comercialelbancare
preluate
spre valorificare de catre AVAS.
4. Beneficiarii pot fi din toate sectoarele de activitate cu exceptia sectorului
carbunelui, otelului, agriculturii, pescuitului si acvaculturii. Numarul maxim
estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 50.
5. Pentru a putea beneficia de alocari specifice individuale în baza schemei,
lMM-urile
trebuie sa îndeplineasca
cumulativ urmatoarele
criterii de
eligibilitate:
a. sa fie considerate întreprinderi în dificultate;
b. sa demonstreze ca volumul ajutorului de stat solicitat este limitat la
minimum necesar al costurilor de restructurare necesare pentru a
permite efectuarea restructurarii în functie de resursele financiare
existente ale întreprinderii,
ale actionarilor sau ale grupului de
întreprinderi din care fac parte. O asemenea evaluare va tine seama de
orice ajutor de salvare acordat anterior;
c. sa depuna un plan de restructurare, a carui durata sa fie cât mai scurta
posibil, care trebuie sa restabileasca viabilitatea pe termen lung a
întreprinderii într-o perioada de timp rezonabila si pe baza unor
previziuni realiste privind conditiile viitoare de functionare. Acest plan
de restructurare trebuie însotit de un studiu de piata;
d. în vederea evitarii denaturarii ilegale a concurentei, trebuie luate
masuri compensatorii care pot cuprinde vânzarea de active, reducerea
capacitatii sau a prezentei pe piata si reducerea barierelor la intrarea pe
pietele în cauza;
e. contributia beneficiarului ajutorului de stat Ia planul de restructurare
trebuie sa fie semnificativa, reala si efectiva, cât mai ridicata cu
putinta, din resurse proprii sau atrase, excluzând toate profiturile
viitoare estimate, cum ar fi fluxurile de capital;
f. sa faca dovada îndeplinirii principiului "prima si ultima data";
g. sa faca dovada ca nu a beneficiat de un ajutor de stat care face obiectul
unui ordin de recuperare în curs;
h. societatile beneficiare nu îsi vor putea mari capacitatea de productie în
timpul restructurarii.
6. Acordarea ajutorului este conditionata de aprobarea de catre A VAS sau
Ministerul Economiei dupa caz, sau de ambele institutii, în nume propriu, în
cazul în care ambele au calitatea de furnizori de ajutor de stat, a planului de
restructurare.
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7. Durata schemei de ajutor de stat de restructurare este de 2 ani, respectiv 2009
- 2010, cu posibilitatea prelungirii cu un an În situatia În care criza economico
financiara mondiala se mentine, iar Comisia Europeana a aprobat extinderea
aplicarii schemei de ajutor de stat Înainte de expirarea duratei initiale a
acesteia.
8. Bugetul total estimat este de 180 de milioane Euro, din care 90 milioane Euro
sunt alocati pentru anul 2009. Acest buget cuprinde bugetul aferent schemei de
ajutor de stat de salvare pentru agentii economici aflati În portofoliul AVAS si
al Ministerului Economiei care, daca nu este recuperat În termenul legal, se
transforma În ajutor de stat pentru restructurare.
9. Cuantumul maxim al alocarii specifice individuale care poate fi acordat unui
beneficiar În cadrul schemei este egal cu echivalentul În lei a 10 milioane
EURO.
10. Notificarea este completata în conformitate cu formularele standard cuprinse
În Anexa 1 la Regulamentul CE nr. 794/2004 privind implementarea
Regulamentului Consiliului nr. 659/1999 referitor la regulile detaliate pentru
aplicarea art. 93 al Tratatului CE, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL CONCURENTEI

În temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicate si al art. 8 alin. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în
domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
137/2007,

EMITE AVIZ
Pentru schema de ajutor de stat de restructurare continuta de Proiectul de Hotarâre de
Guvern pentru instituirea unui sistem de ajutor de stat privind restructurarea
agentilor economici din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
si al Ministerului
Economiei,
în vederea
depasirii
efectelor
crizei
economico- financiare mondiale ce urmeaza a fi notificata Comisiei Europene.

PRESEDINTE
Bogdan M. Chiritoiu,,>
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