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REGULAMENT 

privind evaluarea ajutoarelor de stat pentru infrastructurile 
sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale 

    Prezentul Regulament transpune art. 107 (3) (c) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene și transpune art. 2, 6, 8 și 55 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 
17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 187 din 26 iunie 2014. 

Secţiunea 1 
Scopul și domeniul de aplicare 

    1. În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 
15 iunie 2012, pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal ajutoarele de stat 
sectoriale, în funcţie de sectoarele de activitate ale economiei naţionale.  
    2. Evaluarea compatibilității cu mediul concurenţial normal a ajutoarelor de stat pentru 
infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, inclusiv a 
ajutoarelor de stat pentru infrastructuri care deservesc mai multe scopuri de recreere, se va 
baza pe normele stabilite prin Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15 iunie 2012 și 
actele normative ale Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de stat. 
    3. În cadrul evaluării compatibilității cu mediul concurenţial normal a ajutoarelor de stat 
pentru infrastructurile turistice multifuncționale, cum sunt parcurile de distracții și facilitățile 
hoteliere, Consiliul Concurenței va ține cont dacă acestea fac parte dintr-o schemă de ajutoare 
de stat regională destinată activităților de turism dintr-o regiune slab dezvoltată, care au un 
efect deosebit de pozitiv asupra dezvoltării regionale. 

Secţiunea 2 
Noțiuni 

    4. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații: 
    infrastructuri multifuncționale - infrastructuri care deservesc mai multe scopuri anumite; 
    infrastructuri de agrement multifuncționale – infrastructuri de agrement cu caracter 
multifuncțional, care oferă, în special, servicii culturale și de agrement, cu excepția parcurilor 
de distracții și a instalațiilor hoteliere. 
    Alte noțiuni utilizate în prezentul Regulament sunt definite în sensul Legii concurenței nr. 
183 din 11.07.2012, Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012 și actelor 
normative ale Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de stat. 

Secţiunea 3 
Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat 

    5. În cadrul evaluării ajutoarelor de stat pentru infrastructurile sportive și pentru 
infrastructurile de agrement multifuncționale, Consiliul Concurenței ia în considerare dacă 
acestea se acordă sub formă de: 
    a) ajutoare pentru investiții, inclusiv ajutoare pentru construirea sau modernizarea 
infrastructurii sportive sau a infrastructurii de agrement multifuncționale; 
    b) ajutoare de exploatare pentru infrastructura sportivă. 
    6. În cazul ajutoarelor pentru investiții destinate infrastructurilor sportive și infrastructurilor 
de agrement multifuncționale, costurile eligibile evaluate vor fi costurile de investiție în active 
materiale și nemateriale. 
    7. În cazul ajutoarelor de exploatare pentru infrastructura sportivă, costurile eligibile 



evaluate vor fi costurile de exploatare corespunzătoare furnizării de servicii de către 
infrastructură precum: costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, 
comunicațiile, energia, întreținerea, chiria, gestionarea etc., însă sunt excluse costurile de 
amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutorul pentru 
investiții. 
    8. În cadrul evaluării ajutoarelor pentru investiții destinate infrastructurilor sportive și 
infrastructurilor de agrement multifuncționale, Consiliul Concurenței ia în considerare dacă: 
    a) valoarea ajutoarelor nu depășește diferența dintre costurile eligibile și profitul din 
exploatare aferent investiției; 
    b) profitul din exploatare este dedus din costurile eligibile ex ante, pe baza unor estimări 
rezonabile. 
    9. La evaluarea ajutoarelor de exploatare pentru infrastructurile sportive, Consiliul 
Concurenței ia în considerare ca valoarea ajutoarelor să nu depășească pierderile din 
exploatare pe perioada relevantă și dacă acest lucru se asigură ex ante, pe baza unor estimări 
rezonabile. 
    10. Pentru evaluarea ajutoarelor de stat care nu depășesc 20 milioane lei, Consiliul 
Concurenței ia în considerare și stabilirea valorii maxime a ajutorului de stat, ca alternativă la 
metoda menționată la pct. 8 și 9, la 80 % din costurile eligibile. 
    11. Ajutoarele de stat cu costuri eligibile identificabile se cumulează cu: 
    a) orice alt ajutor de stat, atît timp cît măsurile respective vizează costuri eligibile 
identificabile diferite; 
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial 
sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai 
ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil 
ajutorului respectiv în temeiul prezentului Regulament. 
    12. La evaluarea compatibilității ajutoarelor de stat pentru infrastructurile sportive și pentru 
infrastructurile de agrement multifuncționale cu mediul concurențial normal, se ia în 
considerare: 
    a) existența unei garanții a accesului deschis și nediscriminatoriu la infrastructurile 
respective și o procedură echitabilă de atribuire a concesiunilor către un terț, pentru a construi, 
moderniza și/sau exploata infrastructura respectivă; 
    b) punerea la dispoziția publicului, pentru a asigura transparența și egalitatea de tratament 
pentru utilizatori, în cazul în care infrastructura sportivă este folosită de către cluburile 
sportive profesioniste, a condițiilor tarifare pentru utilizarea infrastructurii de către aceste 
cluburi; 
    c) neacordarea de supracompensări. 
    13. În cazul în care infrastructura este folosită de mai mulți utilizatori simultan, se 
evaluează existența unui calcul al fracțiunilor de timp corespunzătoare utilizării capacității 
respective. 
    14. De asemenea, se ia în calcul dacă întreprinderile care au finanțat cel puțin 30 % din 
costurile de investiții corespunzătoare infrastructurii beneficiază de un acces preferențial la 
infrastructura respectivă, în condiții mai favorabile făcute publice. 
    15. Consiliul Concurenței evaluează dacă orice concesiune sau alt tip de contract prin care 
un terț este însărcinat cu construirea, modernizarea și/sau exploatarea infrastructurii sportive 
sau a infrastructurii de agrement multifuncționale se atribuie în mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu, ținîndu-se seama în mod corespunzător de normele aplicabile în materie de 
achiziții publice. 
    16. Consiliul Concurenței consideră că ajutoarele de stat individuale acordate 
întreprinderilor mari în afara unei scheme au un efect stimulativ în cazul în care furnizorul a 
verificat, înainte de a acorda ajutorul în cauză, că documentația pregătită de beneficiar 



stabilește că ajutoarele vor avea drept rezultat unul sau mai multe dintre următoarele: 
    a) o creștere substanțială a domeniului de aplicare al proiectului/activității ca urmare a 
ajutorului; sau 
    b) o creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru 
proiect/activitate ca urmare a ajutorului; sau 
    c) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului/activității în cauză. 
    17. La evaluarea ajutorului de stat, prin derogare de la pct. 16 din prezentul Regulament, se 
consideră că măsurile sub formă de facilități fiscale au un efect stimulativ în cazul dacă 
Consiliul Concurenței constată prezența următoarelor cerințe:  
    a) măsura fiscală instituie un drept la ajutor, în conformitate cu criterii obiective și fără ca 
furnizorul să mai dispună de o putere de apreciere; și 
    b) măsura a fost adoptată și a intrat în vigoare înainte de demararea proiectului sau a 
activității subvenționate, cu excepția versiunilor ulterioare ale schemelor fiscale, unde 
activitatea a fost deja acoperită de schemele anterioare sub formă de facilități fiscale. 
    18. Consiliul Concurenței va evalua dacă un eventual cumul al ajutoarelor de stat, cu orice 
tip de ajutoare de minimis, în raport cu aceleași costuri, nu conduce la o depășire a intensității 
ajutorului. 

Secţiunea 5 
Monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat 

    19. Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat existente, evaluate în temeiul 
prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile actului normativ privind forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.  
    20. Raportarea ajutoarelor de stat evaluate în temeiul prezentului Regulament se va efectua 
în conformitate cu prevederile actului normativ cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau 
în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei. 


