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Consiliului Concurenţei 
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REGULAMENT  

privind evaluarea ajutorului de stat acordat  
pentru sectorul siderurgic  

    Prezentul Regulament transpune Comunicarea Comisiei (2002/C70/05) ajutor pentru 
salvare şi restructurare şi ajutor pentru închidere în sectorul siderurgic, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene C70 din 19 martie 2002. 

 
Secţiunea 1 

Scopul şi domeniul de aplicare  
    1. În conformitate cu art.5 alin.(1) lit. i) din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la 
ajutorul de stat, pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal ajutoarele de 
stat sectoriale, destinate sectorului siderurgic. 
    2. Prezentul Regulament stabilește modalitatea de evaluare a ajutoarelor de stat pentru 
salvare și restructurare și ajutor pentru închidere în sectorul siderurgic.             

 
Secţiunea 2 

Evaluarea compatibilității ajutorului de stat 
    3. Consiliul Concurenței va evalua ajutorul de stat destinat întreprinderilor din sectorul 
siderurgic ținînd cont de următoarele: 
    1) Ajutorul pentru acoperirea plăţilor suportate de întreprinderile siderurgice şi destinate 
angajaţilor disponibilizaţi sau celor care se pensionează anticipat, în următoarele situații: 
    a) plăţile rezultă în mod real din închiderea parţială sau totală a întreprinderilor  siderurgice 
care nu au fost deja luate în considerare pentru autorizarea ajutorului; 
    b) plăţile nu depăşesc sumele acordate în mod obişnuit în conformitate cu normele 
naţionale în vigoare şi 
    c) ajutorul nu depăşeşte 50 % din plăţile respective. 
    2) Ajutorul destinat întreprinderilor siderurgice care încetează definitiv producţia de 
produse siderurgice, în următoarele situații: 
    a) întreprinderile au dobîndit personalitate juridică înainte de 1 ianuarie 2016; 
    b) acestea au produs în mod regulat produse siderurgice până la data notificării ajutoarelor 
în cauză; 
    c) acestea nu şi-au reorganizat producţia sau structura întreprinderii după 1 ianuarie 2016; 
    d) acestea închid şi casează instalaţiile utilizate pentru a fabrica produse siderurgice în 
termen de şase luni de la încetarea producţiei sau de la data autorizării ajutorului de către 
Consiliul Concurenţei, în funcţie de care dintre aceste evenimente survin mai tîrziu;  
    e) închiderea întreprinderilor siderurgice nu a fost încă luată în considerare la autorizarea 
ajutorului şi 
    f) valoarea ajutorului nu depăşeşte valoarea contabilă reziduală a întreprinderii siderurgice 
care urmează să fie închisă, fără a lua în calcul acea parte ce corespunde oricărei reevaluări 
efectuate după 1 ianuarie 2016 şi care depăşeşte rata inflaţiei la nivel naţional. 
    4. La evaluarea ajutorului de stat pentru salvare și restructurare și ajutor pentru închidere în 
sectorul siderurgic acordat întreprinderilor siderurgice, care sînt direct sau indirect controlate 
de o întreprindere care este ea însăşi o întreprindere siderurgică, sau care controlează direct 
sau indirect o întreprindere care este ea însăşi o întreprindere siderurgică, se vor lua în 
considerare următoarele: 



    1) întreprinderea care urmează să fie închisă să fi fost separată de structura grupului, atît în 
mod efectiv cît şi din punct de vedere juridic, cu cel puţin şase luni înainte de acordarea 
ajutorului; 
    2) contabilitatea întreprinderii care urmează să fie închisă să fi fost certificată în mod 
independent de o societate de audit, ca fiind o evidenţă corectă şi reală a activului şi pasivului 
întreprinderii în cauză şi 
    3) să existe o reducere veritabilă şi controlabilă a capacităţii de producţie care să genereze 
un beneficiu considerabil în timp pentru întreaga industrie în condiţiile reducerii capacităţii de 
producţie a produselor siderurgice pe parcursul a cinci ani de la data închiderii subvenţionate 
sau de la data ultimei plăţi din ajutorul autorizat în conformitate cu prezentul punct, în cazul 
în care aceasta este ulterioară. 

Secţiunea 3 
Monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat 

    5. 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.  
    6. 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. 


