
Anexa la HCL nr. 88/2020 
 

Procedura privind acordarea unui ajutor de exploatare 
pentru infrastructura sportivă 

administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA Sfântu Gheorghe 

 

 Art. 1. - DISPOZIȚII GENERALE 

(1) Prezenta procedură instituie un ajutor de stat pentru exploatarea infrastructurii 

sportive în beneficiul societății SEPSI REKREATIV SA Sfântu Gheorghe, înființată în 

baza HCL nr. 273/2015, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J14/251/2015, CUI 

35244130, având sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7. 

(2) Acordarea ajutorului de stat pentru infrastructura sportivă se va face numai cu 

respectarea criteriilor privind acordarea ajutorului de stat, stipulate în art. 55 din 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratat, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Prezentul ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia 

Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei 

din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 

aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2. - SCOPUL ȘI OBIECTIVUL AJUTORULUI DE STAT 

(1) Scopul acordării prezentului ajutor de stat este asigurarea continuității 

serviciilor de administrare a bazelor sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, în condiții de 

eficiență și siguranță. 

(2) Ajutorul de stat se acordă pentru exploatarea infrastructurii sportive în 

beneficiul societății SEPSI REKREATIV SA, pentru costurile ocazionale de prestarea 

serviciului de administrare a bazelor sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, astfel încât 

acest serviciu să fie prestat în condiții de siguranță către populație. 

 Art. 3. - BAZĂ LEGALĂ 

(1) Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 

108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale 

în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

Concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

(3) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

(4) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 



(5) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(6) Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Art. 4. - DOMENIUL DE APLICARE 

(1) Prezentul ajutor de stat se acordă beneficiarului SEPSI REKREATIV SA, 

care prestează serviciul de administrare a bazelor sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, 

pentru asigurarea funcționării obiectivelor sportive, având domeniul prinicipal de activitate 

corespunzător codului CAEN 931 – activități ale bazelor sportive, după cum urmează: 

a) Bază de înot; 
b) Piste de schi; 
c) Sală de sport cu 150 de locuri; 
d) Sală de sport multifuncțională cu 3000 de locuri; 
e) Baza sportivă de pe strada Stadionului nr. 8-10. 
(2) Prezenta procedură nu se aplică: 

 a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către terțe sau către alte state 

membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și 

funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de 

export; 

 b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de 

produsele importate; 

 c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt 

reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului (*), cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-

urilor la finanțare, a ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru 

inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru 

lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice 

și a schemelor de ajutoare regionale de exploatare; 

 d) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția 

ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare 

regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, a 

ajutoarelor pentru finanțare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a 

ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor 

pentru formare și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap;  

e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, 

în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau 

a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe 



piață de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de 

transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; 

 f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel 

cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului (**); 

g) categoriilor de ajutoare regionale; 

h) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de 

obligația ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu 

preponderență în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau 

o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este 

permisă; 

i) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de 

obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale;  

j) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în 

alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare; 

k) beneficiarul să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat 

sau minimis, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 

executată și creanța integral recuperată; 

l) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate. 

(3) În cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse 

menţionate la literele (c), (d) sau (e) de la alin. (2), cât şi în sectoarele care intră în 

domeniul de aplicare al prezentului regulament, prezenta procedură se aplică ajutoarelor 

acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul să asigure, 

prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, 

faptul că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate 

în conformitate cu prezenta procedură. 

Art. 5. - DEFINIȚII 

- Sport profesionist - practicarea unui sport ca activitate lucrativă sau ca serviciu 

remunerat, indiferent dacă a fost încheiat sau nu un contract de muncă oficial între 

sportivul profesionist şi organizația sportivă relevantă, în cazul în care remunerația 

depășește costul de participare şi reprezintă o parte semnificativă din veniturile sportivului. 

Cheltuielile de călătorie şi de cazare legate de participarea la evenimentul sportiv nu sunt 

considerate remunerație în sensul Regulamentului CE nr. 651/2014, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Administrarea ajutorului de stat - constă în totalitatea activităților specifice de 

coordonare (planificare, programare, finanțare), control (monitorizare, evaluare, actualizare 



informații) și raportare privind desfășurarea și rezultatele obținute în urma acordării 

ajutorului de stat; 

- Ajutor de stat – orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 

alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

- Intensitatea ajutorului – valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procent din 

costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se 

susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Costurile 

eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. 

Ajutorul plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea pe care o au la momentul 

acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de 

actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor; 

- Alocare financiară nerambursabilă (grant) - transfer nerambursabil de resurse 

din bugetul de stat către un anumit domeniu sau anumite întreprinderi, în schimbul 

respectării anumitor condiții; 

- Domeniul de activitate – activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător 

clasificației activităților economice naționale (codul CAEN). Relevantă pentru scopul 

prezentei proceduri este activitatea pentru care se acordă finanțarea; 

- Întreprindere în dificultate este considerată o întreprindere care se află în oricare 

din următoarele situații: 

 a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care 

există de cel mult trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, 

un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii 

pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar 

financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a 

dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea 

pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca 

făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care 

depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu 

răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa 1 la 

Directiva 2013/34/UE (43), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital 

suplimentar; 

 b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au 

răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel mult 

trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 

ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de 

risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci 



când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii 

a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate 

comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele 

societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 

2013/34/UE; 

 c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă 

sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de 

insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi; 

 d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă 

împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă 

obiectul unui plan de restructurare; 

e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:  

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;  

şi 

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 

valoarea 1,0. 

 - Data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este 

conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil; 

 - Furnizorul de ajutor de stat – Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

 - Administratorul ajutorului de stat - Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe. 

Art. 6. - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE  

 (1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă (grant) din 

bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

(2) Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură, 

întreprinderea SEPSI REKREATIV SA trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (2) și  să 

îndeplinească următoarele condiții: 

a) să fie eligibilă pentru finanțare conform prevederilor codului fiscal sau de 

procedură fiscală;  

b) să nu fie “întreprindere în dificultate ”conform definiției de la art. 5; 

c) să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau minimis, 

sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și 

creanța integral recuperată; 

d) să nu fie în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător 

sindic, nu au nicio restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor 



aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate 

anterior, reglementate prin lege; 

e) reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 

3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

f) să nu fi fost subiectul unei judecăți de tip lucru judecat pentru fraudă, corupție, 

implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor 

financiare ale Comunității Europene; 

g) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false. 

(3) Prezenta procedură se aplică ajutoarelor care nu depășesc 2 milioane de euro pe 

infrastructură, anual.  

(4) Administratorul ajutorului de stat are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor 

condiţiilor de ajutor de stat, înainte de acordarea finanţării nerambursabile. 

(5) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care 

beneficiarul certifică faptul că nu desfășoară şi nici nu va desfăşura pe perioada 

implementării şi pe perioada de post implementare a proiectului activităţi în unul dintre 

domeniile/sectoarele excluse de la finanțare, prevăzute la art. 4 alin. (2); 

(6) Administratorul ajutorului de stat comunică în scris întreprinderii beneficiare 

cuantumul maxim al ajutorului acordat conform prezentei proceduri de ajutor de stat, 

făcând referire la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare 

a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 

108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare. 

(7) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească ajutor în cadrul 

prezentei proceduri, administratorul îi comunică solicitantului, în scris, acest lucru. 

(8) În cazul în care infrastructura sportivă care face obiectul prezentului ajutor de 

exploatare este folosită de cluburi sportive profesioniste, beneficiarul trebuie să se asigure 

că sunt făcute publice condițiile tarifare pentru utilizarea infrastructurii. 

(10) Infrastructura sportivă nu trebuie să rezervată unui singur utilizator din mediul 

sportiv profesionist. Utilizarea infrastructurii sportive de către alți utilizatori profesioniști 

sau neprofesioniști trebuie să reprezinte, anual, cel puțin 20% din capacitate, în termen de 

timp de utilizare. În cazul în care infrastructura este folosită de mai mulți utilizatori 

simultan, se calculează fracțiunile din timp corespunzătoare utilizării capacității respective. 

(11) Accesul la infrastructurile sportive trebuie să fie deschis pentru mai mulți 

utilizator și se acordă pe bază transparentă și nediscriminatorie. Întreprinderile care au 

finanțat cel puțin 30 % din costurile de investiții corespunzătoare infrastructurii pot 

beneficia de un acces preferențial la infrastructura respectivă, în condiții mai favorabile, 

însă doar dacă aceste condiții sunt făcute publice. 



 Art. 7. - CHELTUIELILE ELIGIBILE 

(1) În cazul ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă, costurile 

eligibile sunt costurile de exploatare corespunzătoare furnizării de servicii de către 

infrastructură. Aceste costuri de exploatare sunt:  

a) costurile cu personalul; 

b) comunicațiile, costurile materialelor, serviciilor contractate, energia, apa, 

întreținerea și reparații, chiria, gestionarea, asigurarea; 

c) costurilor echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul 

activității; 

d) cheltuieli de operare cu clădirile și terenurile. 

Art. 8. - DURATA 

Ajutorul intră în vigoare de la data publicării hotărârii, și este  valabil până la data 

de 31.12.2020, data limită până la care se vor efectua și plățile în cadrul măsurii de ajutor. 

Art. 9. - BUGETUL AJUTORULUI 

(1) Valoarea ajutorului de stat individual este de 3.505.889,6 lei și reprezintă 80% 

din valoarea costurilor eligibile. 

 (2) Cuantumul ajutorului de stat nu va depăși pragul de notificare prevăzut la art.4 

din Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratat, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 10. - EFECTUL STIMULATIV  

(1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutorului care are un efect stimulativ. 

(2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează 

autorității responsabile de administrarea prezentei proceduri o cerere scrisă de acordare a 

ajutorului de stat înaintea demarării activităților. 

(3) Cererea de ajutor va conține cel puțin următoarele informații: 

a) Denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; 

b) Descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia; 
c) Locul de desfășurarea a proiectului; 
d) Lista costurilor proiectului; 
e) Tipul de ajutor și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.  
Art. 11. - REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT  

(1) Ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei proceduri pot fi cumulat cu: 

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli 

eligibile; 

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi cheltuieli eligibile, care se 

suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat 



depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum 

al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014. În 

cazul în care prin cumul s-ar depăși intensitatea/cel mai ridicat cuantum al ajutorului, acest 

ajutor nu poate fi acordat. 

(2) Ajutorul de stat acordat în temeiul prezentei proceduri nu se cumulează cu 

niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile dacă un astfel de 

cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensităţile prevăzute în 

prezenta procedură. Cu alte cuvinte, ajutorul nu se poate acorda dacă, prin cumul cu alte 

ajutoare de minimis acordate pentru aceleași cheltuieli eligibile, s-ar depăși intensitatea 

prevăzută de prezenta procedură. 

(3) Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o 

declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat de ajutoare de stat 

sau de ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. 

Art. 12. - REGULI PRIVIND PUBLICAREA, INFORMAREA, 

RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTOARELOR DE STAT 

(1) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o Fișă de 

informații referitoare la prezentul ajutor de stat, în forma prevăzută în Anexa II la 

Regulamentul nr.651/2014, în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 

20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ajutor. Aceste informații vor fi 

publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(2) În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de 

stat, furnizorul de ajutor de stat și autoritatea care administrează prezentul ajutor de stat va 

aplica prevederile art. 25 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu 

modificarile si completarile ulterioare și va transmite Consiliului Concurenței rapoarte 

anuale privind ajutorul de stat acordat, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, 

conform REGULAMENTUL (UE) 2015/1589 AL CONSILIULUI din 13 iulie 2015 de 

stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (text codificat) și cu Regulamentul CE nr. 794/2004. 

(3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor 

beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul 

privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului 

Concurenței nr. 437/2016, furnizorul măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în 

Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentului act de 

acordare a unui ajutor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

acesteia. 



(4) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor de stat și rambursarea 

efectivă a respectivelor ajutoare, se încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor 

de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

(5) Procedura de acordare a ajutorului de stat va fi publicată integral pe pagina 

furnizorului de ajutor de stat la adresa și pe pagina autorității care administrează ajutorul de 

stat, la adresa www.sepsi.ro, și nu se va implementa înainte de publicare. Informaţiile se 

publică sub formă de foaie de calcul cu date, care permite căutarea, extragerea şi 

publicarea cu uşurinţă a datelor pe internet, de exemplu în format CSV sau XML. Accesul 

la site-ul internet este permis oricărei părţi interesate, fără restricţii. Pentru accesarea site-

ului internet nu este necesară înregistrarea prealabilă a utilizatorului. 

(6) Se publică următoarele informații privind acordarea ajutoarelor individuale: 

- Numele beneficiarului; 

- Identificatorul beneficiarului; 

- Tipul beneficiarului  la data acordării ajutorului; 

- Instrumentul de ajutor; 

- Obiectivul ajutorului; 

- Autoritatea care furnizează ajutorul de stat; 

- Autoritatea care administrează ajutorul de stat; 

(7) Furnizorul/administratorul ajutorului de stat va păstra evidența detaliată a 

ajutorului acordat în baza prezentei proceduri pe o durată de 10 ani de la data acordării 

acestuia. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra 

respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, 

inclusiv informații privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile și 

intensitatea ajutorului. 

(8) Furnizorul de ajutor de stat are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele 

acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun. 

(9) Furnizorul de ajutor de stat are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, 

în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a 

ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de 

stat la nivel național. 

 (10) Comisia Europeană poate solicita fiecărui stat membru să furnizeze toate 

informațiile și documentele justificative pe care aceasta le consideră necesare pentru a 

monitoriza aplicarea prezentei proceduri. Furnizorul va transmite Comisiei informațiile și 



documentele justificative solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii 

sau într-un termen mai îndelungat care poate fi stabilit în cerere. 

 (11) Beneficiarul ajutorului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data 

la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de 

stat primit. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra 

respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de 

identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi 

modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor 

acordate. 

Art. 13. - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT 

(1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor OUG nr. 

77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 

modificarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la 

data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit 

prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 

108 din TFUE . 

(3) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, 

furnizorul măsurii de ajutor de stat emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. 

Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune 

recuperarea ajutoarelor de stat acordate. 

 


