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Textul Legii nr. 88 din 21 mai 2010 privind aprobarea unor mas~ri financiare
pentru Întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, denumita În continu'~3reLegea
si
Formularul standard de notificare pentru masurile de ajutor de stat!continute de
Lege, inaintate În vederea avizarii de catre Ministerul Agriculturii si Dezv91tarii Rurale,
prin adresa nr. 53160/01.06.2010, Înregistrata la Consiliul Concurentei cu nr.
RG/384 7/02.06.2010.
.
si
constatând ca:
1. Legea prin care se acorda masurile financiare, desi a fost publicat~ În Monitorul
Oficial, nu se poate implementa În lipsa unei autorizari a masuriion de ajutor de
stat de catre Comisia Europeana.
i

2. Prin Lege se intentioneaza implementarea unei scheme de ajutqr de stat de
restructurare pentru Întreprinderile mici si mijlocii din industria berii:
3. Prin implementarea schemei se urmareste sprijinirea Întreprinderilor În
dificultate, pe baza unui plan de restructurare fezabil, coerent si dei, perspectiva,
care nu poate depasi 3 ani, pentru a se obtine restabilirea viabilitatii acestora
pe termen lung.
.
4. Ajutorul de stat care se acorda În baza schemei consta În scutirea la plata a
obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2008 repreze~tând accize,
impozit pe profit si TVA, cu exceptia obligatiilor cu retinere la su~sa si a TVA
datorata În vama, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente
reprezentând dobânzi, penalitati si majorari de Întârziere.
5. Pentru a putea beneficia de alocari specifice individuale În baza s~hemei, IMMurile trebuie sa Îndeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligit>ilitate:
sa fie considerate Întreprinderi În dificultate;
.
sa depuna un plan de restructurare, a carui durata sa fie i,de maxim 3
ani, care trebuie sa restabileasca viabilitatea pe termen lung;
contributia beneficiarului ajutorului de stat la planul de restructurare
trebuie sa fie de cel putin 40% din valoarea financiara tota'a a acestuia
În cazul intreprinderilot mijlocii si de cel putin 25°(0 În cazul
Întreprinderilor mici;
:
societatile beneficiare nu Îsivor putea mari capacitatea dei productie În
timpul restructurarii peste 200 mii hIJan;
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nu sunt În procedura de faliment la data intrarii În vigoare a Legii.
I

6. Acordarea ajutorului este conditionata de aprobarea de ca~re Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a planului de restructurare p:entru fiecare
solicitant.
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7. Schema de ajutor de stat nu Îndeplineste conditiile prevaz~te În Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea
intreprinderilor aflate in dificultate 1. Astfel, nu sunt cuprinse În b~za legala si,
pe cale de consecinta, În notificare prevederi referitoare la:
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limitarea volumului ajutorului de stat solicitat la minimurP necesar al
costurilor de restructurare necesare pentru a permit~ efectuarea
restructurarii În functie de resursele financiare eocistente ale
Întreprinderii, ale action'arilor sau ale grupului de Întreprirlderi din care
fac parte, avându-se În vedere, de asemenea, orice ajut~r de salvare
acordat anterior;
necesitatea ca planul de restructurare sa fie Întocmit p~ baza unor
previziuni realiste privind conditiile viitoare de functionare ale societatii,
I

iar Îmbunatatirea viabilitatii trebuie sa derive, În principal, din masurile
interne. Acest plan de restructurare trebuie Însotit de un studiu de piata;
posibilitatea impunerii unor masuri compensatorii care pot cuprinde
vânzarea de active, reducerea capacitatii sau a prezent~i pe piata si
reducerea barierelor la intrarea pe pietele În cauza, În veperea evitarii
denaturarii ilegale a concurentei;
;
contributia beneficiarului ajutorului de stat la planul de Irestructurare
care trebuie sa fie din resurse proprii sau atrase, excluzând toate
profiturile viitoare estimate, cum ar fi fluxurile de capital;
Îndeplinirea principiului "prima si ultima data";
proportionalitatea ajutorului;
I
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prezentarea de catre agentii economici a unor dove~i ca nu au
~eneficiat
In curs; de ajutor de stat care face obiectul unui ordin del recuperare
bugetul total al schemei de ajutor de stat si perioada de implementare a
acesteia;
I
numarul maxim al beneficiarilor acestei scheme de ajutor d~ stat;
cuantumul maxim al alocarii specifice individuale care pOqte fi acordat
unui beneficiar În cadrul schemei si care, pentru a nu fi necesara
Întocmirea unei notificari individuale, nu poate depasi echivalentul În lei
a 10 milioane EURO.
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8. Notificarea transmisa nu contine toate informatiile prevazute Îp formularul
standard cuprins În Anexa
la Regulamentul CE nr. 794/2004 privind
implementarea Regulamentului Consiliului nr. 659/1999 referitdr la regulile
detaliate pentru aplicarea art. 93 al Tratatului CE, cu modificarile silcompletarile
ulterioare, astfel Încât Comisia Europeana nu va putea realiza· o analiza a
compatibilitatii masurilor de ajutor de stat.
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În temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicate si al art. 8 alin. (1) d n Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale ~n domeniul
ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2P07,
I

1 Publicate

În Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene seria C, nr. 244/2004
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~entru schema de ajutor de stat prevazuta de Legea nr. 8812010 JiVind masuri
financiare pentru Întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, propu~ând initierea
de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a masurilor nec~sare pentru
modificarea si completarea documentatiei Înaintate pentru a fi respectate cerintele
impuse de legislatia comunitara referitoare la Întocmirea schemelor de aj~tor de stat si
mentionate la punctul 7.
I

I

Necesitatea acestor modificari si completari are la baza legislatia comunit~ra aplicabila
ajutoarelor de stat pentru restructurare si observatiile formulate de Comisia Europeana
În cadrul consultarilor informale privind acordarea de catre România a ~nui ajutor de
stat pentru restructurare Întreprinderilor mici si mijlocii din industria berii, pare de altfel
au mai fost aduse la cunostinta Camerei Deputatilor În calitate de for Idecizional În
cadrul procedurii de adoptare a Legii.
II
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Mentionam ca, În conformitate cu prevederile art 12 din OUG nr.117/200~2, În termen
de 10 zile de la primirea avizului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii ~urale poate
solicita Consiliului Concurentei transmiterea notificarii la Comisia Europeana În forma
decisa. Tn caz contrar, potrivit art. 12 (5) din OUG nr. 117/2006, Consiliul Concurentei
va considera ca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a renuntat la transmiterea
acesteia.
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privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, cu completarile si mOdific1e

ulterioare 3

