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referitor la schema de ajutor de stat prevazuta de proiectul de Ordin al
ministrului economiei pentru aprobarea schemei de ajutor de stat
privind "Sprijinirea investitiilor În extinderea si modernizarea retelelor de
distributie a energiei electrice si gazelor naturale"

Analizând
Proiectul de Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea schemei
de ajutor de stat privind "Sprijinirea investitiilor În extinderea si modernizarea
retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale", denumit in
continuare "Proiect"
si
Formularul standard de notificare pentru schema de ajutor de stat
continuta
de Proiect, Înaintate În vederea avizarii de catre Ministerul
,
Economiei, Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (AM POS CCE) prin adresa
nr. XXV/367287/28.07.2009,
Înregistrata la Consiliul Concurentei cu nr.
BMC/628/28.07.2009
si
constatând ca:
1. Prin Proiect se instituie o schema de ajutor de stat elaborata În
aplicarea Axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a
securitatii, furnizarii În contextul combaterii schimbarilor climatice" Domeniul major de interventie 1, "Energie eficienta si durabila" din
cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii
Economice".
2. Obiectivul acestei scheme ÎI reprezinta dezvoltarea regionala durabila
prin sprijinirea realizarii de investitii În retelele de distributie de energie
electrica si gaze naturale, În scopul reducerii pierderilor de energie,
cresterii securitatii În furnizare, evitarii situatiilor de criza si atingerii
performantelor economice si standardelor de calitate solicitate de catre
consumatorii de energie.
3. Investitiile ce fac obiectul acestei scheme vor contribui la reducerea
disparitatilor dintre regiuni si vor crea premisele pentru dezvoltarea
economica a zonelor În care vor fi implementate aceste proiecte.
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4. Schema instituita se aplica Întreprinderilor din toate cele opt regiuni de
dezvoltare ale României, care detin În proprietate retelele de distributie
a energiei electrice si gazelor naturale si care fie sunt operatori de
distributie a energiei electrice sau a gazelor naturale, fie au Încheiat
acte juridice cu acesti operatori de distributie prin care se
reglementeaza modul de folosire a retelelor sau a statiilor aflate În
proprietatea lor.
5. Ajutoarele de stat se vor acorda În cadrul acestei scheme sub forma de
alocari financiare nerambursabile, atât din fonduri comunitare (Fondul
European de Dezvoltare Regionala) cât si din fonduri nationale
(asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei).
Bugetul total al schemei este de 28.400.000 EURO. Numarul maxim
estimat de beneficiari ai schemeieste de 30.
6. Schema va fi pusa În aplicare imediat dupa obtinerea deciziei de
autorizare din partea Comisiei Europene si va fi valabila pâna la
sfârsitul anului 2013.
7. Schema de ajutor de stat continuta de Proiect este Întocmita În
conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat regional pentru
perioada 2007-20131 (denumite În continuare Linii directoare) si cu
Harta ajutoarelor regionale aprobata de Comisia Europeana pentru
România pe perioada 2007-20132, În sensul ca:
ajutoarele de stat În cadrul schemei se vor acorda pentru
proiecte de investitii ce reprezinta "investitii initiale", În sensul
punctului 34 din Liniile directoare;
cheltuielile eligibile a fi finantate din ajutor de stat constau În
costurile investitiilor În active corporale si necorporale, iar În
cazul IMM-urilor pot fi incluse costurile studiilor pregatitoare si
costurile serviciilor de consultanta aferente investitiilor, pâna la
o intensitate a ajutorului de 50 % din costurile efectiv suportate;
cu exceptia terenurilor, activele achizitionate trebuie sa fie noi,
iar pentru întreprinderile mari, activele necorporale nu trebuie
sa depaseasca 50% din totalul cheltuielilor eligibile;
intensitatea maxima a ajutoarelor de stat prevazuta În cadrul
schemei este de 40% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov si 50%
pentru celelalte 7 regiuni de dezvoltare. Pentru agentii
economici care intra În categoria Întreprinderilor mici se acorda
un bonus de 20%, iar pentru cei care care intra În categoria
Întreprinderilor mijlocii, bonusul este de 10%, conform punctului
49 din Liniile directoare;
investitiile vor fi mentinute În regiunea beneficiara pentru o
perioada minima de 3 ani de la finalizarea acestora, În cazul
Întreprinderilor mici si mijlocii, respectiv 5 ani, În cazul
Întreprinderilor mari;
beneficiarii schemei nu pot fi firme În dificultate, În sensul
Liniilor directoare pivind ajutorul de stat pentru salvarea si
restructurarea Întreprinderilor În dificultate3 si nici Întreprinderi
1 publicate
2
3

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/2006

aprobata prin Decizia N 2/2007, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 73/2007
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004
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care sunt subiectul unui ordin de de recuperare a unor ajutoare
de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a
Comisiei Europene, daca vechiul ajutor si dobânzile aferente nu
au fost recuperate/rambursate integral;
este prevazuta obligatia beneficiarului de a aduce o contributie
proprie minima la finantarea proiectului, din resurse proprii,
neafectate de alt sprijin public, În conformitate cu punctul 39 din
Liniile directoare.

8. 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.
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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 "Sprijinirea investitiilor În extinderea si
modernizarea retelelor de distributie a energiei elrctrice si gazelor naturale"
prevazuta de Proiect si care urmeaza a fi notificata Comisiei Europene.
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