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Avizul Consiliului Concurentei referitor la masura de sprijin
ce se intentioneaza a se acorda Ford Romania, inregistrat cu nr. RO
3821/16.07.2009,
Decizia Comisiei Europene din 13.11.2009 - C (2009)8956
final - referitoare la ajutorul de stat individual pentru Ford Romania,
nepublicata,
analizand
Intentia de modificare de catre Ministerul Finantelor
Publice a primei de garantare aferenta garantiei ce se intentioneaza a se
acorda Ford Romania pentru creditul pe care aceasta il va contracta de la
BEI, in urma imbunatatirii rating-ului acordat Ford Motor Co. de catre
Standard&Poor's, de la "CCC+" la "B-",
Formularul standard de notificare pentru masura de sprijin ce
se intentioneaza a se acorda Ford Romania,
Proiectul de act normativ pentru aprobarea Conventiei de
garantare incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Ford Romania
cu privire la acordarea unei garantii de stat ce va acoperi 80% din
valoarea creditului de 400 milioane Euro ce urmeaza a fi contractat de
catre Ford Romania de la Banca Europeana de Investitii
inaintate de catre Ministerul Finantelor Publice (MFP) prin adresa nr.
511.076/07.12.2009, inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RO
7.978/08.12.2009,

si constatand ca:
1. Fata de masura notificata initial, avizata de Consiliul Concurentei si
autorizata de CE, a fost modificata prima de garantare in sensul ca Ford
Romania va plati MFP o prima de garantare de 2% pe an, corespunzator
noului rating, comparativ cu 3,8%, nivel aferent rating-ului anterior al
Ford Motor Co.
2. Modificarea adusa astfel nu influenteaza cuantumul ajutorului de stat
dat fiind faptul ca acesta este cuantificat ca reprezentand 80% din
valoarea creditului ce urmeaza a fi contractat de la BEI cu garantia
statului, si, prin urmare, nu este influentat de valoarea primei de garantare
care va fi platita de beneficiar.
3. Masura de sprijin este notificata in conformitate cu prevederile
Cadrului Comunitar Temporar pentru masurile de ajutor de stat de
sprijinire a accesului la finantare în contextul actualei crize financiare si
economice (denumit in continuare Cadrul Temporar). Astfel:
cuantumul total al imprumutului nu depaseste costul salarial aferent
anului 2009 (inclusiv contributiile sociale, precum si costul cu
personalul care lucreaza În locatiile societatii, dar care este oficial
pe statul de plata al unor subcontractanti) - indeplinind astfel
prevederile punctului 4.3.2 1it. d) din Cadrul Temporar;
- garantia va fi acordata cat mai curand posibil, ulterior autorizarii
masuri de catre Comisia Europeana - indeplinind astfel prevederile
punctului 4.3.2 lit. e) din Cadrul Temporar;
- garantia acordata de catre statul roman nu depaseste 90%,
acoperind doar 80% din valoarea creditului ce urmeaza a fi
contractat de la BEI - indeplinind astfel prevederile punctului 4.3.2
lit. f) din Cadrul Temporar; Ford Romania va plati o prima de
garantare de 2% pe an fara a beneficia de reducerea de 15% din
prima anuala de garantare de care ar fi putut beneficia - in
conformitate cu dispozitiile Cadrului Temporar, punctul 4.3.2 lit.
b);
garantia se acorda pentru contractarea unui imprumut destinat
realizarii de investitii - indeplinind astfel prevederile punctului
4.3.2 lit. g) din Cadrul Temporar;
- Ford Romania nu se afla in dificultate la 1 iulie 2008 - indeplinind
astfel prevederile punctului 4.3.2 lit. i) din Cadrul Temporar.
4.
Notificarea este completata in conformitate cu formularul standard
cuprins in Anexa I, Partea I - "Informatii generale" la Regulamentul CE
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794/2004 privind implementarea Regulamentului Consiliului DT.
659/1999 referitor la regulile detaliate pentru aplicarea art. 93 al
Tratatului CE, cu modificarile si completarile ulterioare.

DT.

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 in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,
EMITE AVIZ
Pentru masura de sprijin ce se intentioneaza a se acorda Ford Romania,
prevazuta in Proiectul de act normativ pentru aprobarea Conventiei de

garantare incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Ford Romania
in vederea notificarii acesteia la Comisia Europeana.
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