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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, fără 

a se periclita actul de guvernare european - 
cât mai aproape de interesele comunităților. 
În ultimul deceniu, s-au făcut eforturi pentru 

consolidarea principiului subsidiarității în 
legislația UE. Tratatele UE au conferit 

parlamentelor naționale dreptul  de a se 
exprima cu privire la proiectele de acte 

legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea și 

statele membre se respectă 

și se ajută reciproc în 

îndeplinirea misiunilor care 

decurg din tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

 
 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
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Ioana Vida 
Marina Clopotaru 
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Comisia Europeană a prezentat, în data de 26 februarie 2020,  pachetul 

de iarnă privind Semestrul european, în care analizează principalele provocări 

socioeconomice cu care se confruntă fiecare stat membru. Pachetul este alcătuit 

din: 

 28 de rapoarte de țară1; 

 o comunicare privind principalele concluzii ale rapoartelor și un 

rezumat al analizelor aprofundate realizate în cadrul procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice - COM(2020) 150; 

 o propunere de decizie a Consiliului de revizuire a orientărilor actuale 

privind ocuparea forței de muncă - COM(2020) 70; 

                                                           
1 „Până la 31 decembrie 2020 și în conformitate cu dispoziția din acordul de retragere privind perioada de 

tranziție, Regatul Unit va continua să facă parte din analiza desfășurată în cadrul semestrului european.” 
 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 
 O ECONOMIE ÎN SUSȚINEREA CETĂȚENILOR  

Prezentarea rapoartelor de țară 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_communicationcountry_reports_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com2020_70_en.pdf
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 al cincilea raport privind o supraveghere mai strictă pentru Grecia - 

COM(2020)100; 

 programul anual de lucru al programului de sprijin pentru reforme 

structurale(PSRS) - C(2020) 1026. 

Rapoartele de țară se axează pe patru dimensiuni: durabilitatea mediului, 

creșterea productivității, echitatea și stabilitatea macroeconomică. 

Principalele constatări ale rapoartelor de țară 

Rapoartele de ţară conțin o analiză în legătură cu durabilitatea mediului, 

analizând evoluția reformelor și a nevoilor celor mai stringente în materie de 

investiții, în sectoare precum cel energetic, al transporturilor și al construcțiilor, 

iar concluziilor lor pot ghida acțiunile de politică întreprinse de statele membre în 

concordanță cu această prioritate. 

Rapoartele de țară evidențiază faptul că, în ceea ce privește ratele 

șomajului, persistă diferențe semnificative de la un stat membru la altul, în timp 

ce rata sărăciei și a excluziunii sociale continuă să scadă pe fondul condițiilor bune 

de pe piața muncii. Prin urmare, va fi esențial să se pună în aplicare Pilonul 

european al drepturilor sociale astfel încât tranziția climatică și cea digitală să fie 

juste și echitabile din punct de vedere social. 

Creșterea productivității rămâne problematică, mai ales în lumina 

schimbărilor demografice. Nivelul insuficient al investițiilor, îmbătrânirea forței de 

muncă, deficitul de personal calificat și neconcordanța dintre oferta și cererea de 

competențe frânează creșterea potențială. 

Persistă diferențe foarte mari între statele membre din punctul de vedere 

al situației datoriei și al provocărilor în materie de durabilitate. S-a apreciat că 

deficitele publice ale țărilor din UE au început, în medie, să fie din nou în creştere, 

inversând tendința de scădere din ultimii ani. Nivelurile actuale încă ridicate ale 

datoriei publice reprezintă o sursă de vulnerabilitate în unele state membre. 

Fiecare raport de țară include acum o evaluare sintetică a progreselor 

înregistrate de statele membre în ceea ce privește realizarea ODD, precum și o 

anexă specifică în care sunt prezentate rezultatele în materie de ODD ale fiecărui 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip123_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-100-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf
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stat membru și tendința din ultimii 5 ani. În ansamblu, s-au înregistrat progrese în 

ceea ce privește aproape toate cele 17 ODD-uri. 

Rapoartele de țară se concentrează și asupra regiunilor și sectoarelor celor 

mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. 

Ele includ o analiză a provocărilor cu care se confruntă statele membre în 

contextul tranziției și prezintă domeniile prioritare care ar trebui să beneficieze de 

sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă, astfel încât, în eforturile UE de 

a atinge obiectivul neutralității climatice, nimeni să nu fie lăsat în urmă. 

Rapoartele de țară evaluează progresele înregistrate de statele membre în 

ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice adresate fiecărei 

țări (RST), care sunt orientări personalizate de politică pe care Comisia le oferă în 

fiecare an statelor membre. 

Concluziile rapoartelor de țară arată că, mai ales în domeniul serviciilor 

financiare și al politicilor active pe piața forței de muncă, recomandările adoptate 

în 2019 au fost în general puse în aplicare. Rata de implementare a reformelor s-a 

menținut la un nivel scăzut în sectoare precum concurența în domeniul serviciilor 

și asigurarea sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice. 

La elaborarea și punerea în aplicare a reformelor, statele membre 

beneficiază de ajutor din partea Programului de sprijin pentru reforme structurale 

(PSRS). Comisia Europeană a adoptat Programul de lucru anual al PSRS pentru 

2020, prin care va oferi, pentru prima dată, sprijin tuturor celor 27 de state 

membre, prin intermediul unui număr de peste 240 de proiecte de reformă. 

În concluziile rezultate în urma bilanțurilor aprofundate, cuprinse în 

rapoartele de țară pentru statele membre în cauză, se constată că: 

 Grecia, Italia și Cipru se confruntă în continuare cu dezechilibre 

excesive; 

 Germania, Irlanda, Spania, Țările de Jos, Franța, Croația, Portugalia, 

România și Suedia se confruntă în continuare cu dezechilibre; 

 Bulgaria nu se mai confruntă cu dezechilibre. 

Comisia a adoptat o propunere de actualizare a orientărilor pentru 

ocuparea forței de muncă, în care sunt prezentate prioritățile comune ale 

https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-2020_en
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politicilor naționale de ocupare a forței de muncă. Cu un accent puternic pe 

obiectivul construirii unei economii sociale de piață durabile, propunerea asigură 

concordanța orientărilor pentru ocuparea forței de muncă cu cele patru 

dimensiuni ale Strategiei anuale privind creșterea durabilă și cu comunicarea 

Comisiei intitulată „O Europă socială puternică pentru tranziții juste”.  

Comisia a adoptat cel de Al cincilea raport privind o supraveghere mai 

strictă pentru Grecia. În acest raport se concluzionează că Grecia a înregistrat 

progrese importante în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor 

sale specifice de reformă, stabilite pentru sfârșitul anului 2019.  

Consiliul urmează să poarte discuții cu privire la rapoartele de țară și la 

rezultatele bilanțurilor aprofundate. Comisia va discuta cu Parlamentul European 

pe marginea sintezei constatărilor din rapoartele de țară. În lunile următoare, 

Comisia va purta discuții cu statele membre pentru a afla opiniile parlamentelor, 

ale guvernelor, ale partenerilor sociali și ale altor părți interesate de la nivel 

național cu privire la analiza prezentată în rapoartele de țară și la concluziile 

acestor rapoarte. În luna aprilie, statele membre ar urma să își prezinte 

programele naționale de reformă, care detaliază prioritățile de reformă 

structurală, și programele de stabilitate (pentru țările din zona euro) sau 

programele de convergență (pentru țările din afara zonei euro), în care sunt 

prevăzute strategiile lor bugetare multianuale. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_20
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2020_en
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Lipsa unor eforturi susținute de reformă, creșterea deficitului bugetar și a deficitului de cont 

curent pune în pericol sustenabilitatea creșterii economice a României. 

Economia continuă să crească, chiar dacă întrun ritm mai lent. 

Cererea internă continuă să se mențină la un nivel ridicat pe fondul măsurilor fiscale 

adoptate, ceea ce adâncește și mai mult deficitul de cont curent. 

Situația de pe piața forței de muncă a continuat să fie tensionată și persistă probleme 

semnificative la acest capitol. 

Deficitul public a crescut considerabil, impulsionat de cheltuielile curente. 

Sectorul bancar a rămas solid, dar activitatea de intermediere financiară are o pondere 

scăzută. 

Investițiile insuficiente afectează potențialul economiei de a se apropia de nivelurile din UE. 

România a realizat progrese limitate în ceea ce privește punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice țării care i-au fost adresate în 2019. 

În Tabloul de bord social, care sprijină Pilonul european al drepturilor sociale, sunt 

evidențiate o serie de provocări sociale și în materie de ocupare a forței de muncă care ar trebui 

abordate. 

România a înregistrat rezultate pozitive în ceea ce privește majoritatea obiectivelor pe care 

și le-a asumat la nivel național în contextul Strategiei Europa 2020. 
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În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor 

Unite, România continuă să se apropie de nivelul UE. 

Principalele constatări ale bilanțului aprofundat cuprins în raport și provocările aferente în 

materie de politici sunt următoarele:  

 deficitul de cont curent al României a continuat să se adâncească și finanțarea acestuia 

ridică semne de întrebare; 

 riscurile la adresa competitivității României țin atât de factorii legați de costuri; 

 unele dintre principalele riscuri la adresa sectorului financiar create de legislația din 

decembrie 2018 au fost evitate, însă persistă unele preocupări; 

 lipsa de previzibilitate în materie de politici a continuat în 2019, însă s-au înregistrat unele 

progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor 

publice. 

Printre alte aspecte structurale esențiale analizate în raport, care indică existența unor 

provocări deosebite pentru economia României, se numără următoarele: 

- pentru a contracara declinul demografic și deficiențele structurale existente, trebuie luate 

atât măsuri de activare pe piața forței de muncă, cât și măsuri de consolidare a competențelor; 

- sărăcia și inegalitatea rămân la cote ridicate, iar accesul la servicii este limitat; 

- echitatea, incluziunea și calitatea învățământului rămân provocări importante; 

- reformele sistemului de sănătate nu reușesc să asigure nici o mai mare accesibilitate la 

serviciile de sănătate, nici o stare de sănătate mai bună a populației; 

- disparitățile regionale din România sunt printre cele mai mari din UE;  

- rezultatele slabe ale României în materie de cercetare și inovare împiedică tranziția către 

o economie bazată pe cunoaștere; 

- procesul de reformare a administrației publice stagnează, însă s-au înregistrat unele 

progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor 

publice; 

- nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ în ceea ce privește aplicarea guvernanței 

corporative în întreprinderile de stat; 

- corupția continuă să fie o problemă majoră pentru mediul de afaceri din România;  

- persistă provocări considerabile în ceea ce privește poluarea aerului, atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. 
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În raport sunt prezentate punctele de vedere preliminare cu privire la domeniile de investiții 

prioritare și la condițiile-cadru pentru realizarea eficace în România a investițiilor din cadrul 

Fondului pentru o tranziție justă aferente perioadei 2021 - 2027. Aceste domenii de investiții 

prioritare derivă din analiza mai amplă a zonelor din România care se confruntă cu provocări 

socioeconomice grave generate de procesul de tranziție către o economie a Uniunii neutră din 

punct de vedere climatic până în 2050 și evaluate în cadrul raportului.  

În România, cărbunele este 

exploatat în principal în cele două 

subregiuni ale Văii Jiului și 

Rovinari/Turceni, situate în județele 

Hunedoara și Gorj. În cele două județe 

lucrează 90% din întreaga forță de 

muncă minieră din România; numărul 

total de locuri de muncă ce depind direct 

de extracția de cărbune sau de producția 

de energie pe bază de cărbune se ridică 

la 18 600, iar alte 10 000 de locuri de 

muncă depind în mod indirect de 

cărbune. Hunedoara și Gorj reprezintă 

aproximativ 90 % din emisiile de gaze cu 

efect de seră (GES) cauzate de centralele 

electrice pe bază de cărbune din 

România sau aproximativ 30% din totalul 

emisiilor de GES din România care provin 

din industria minieră și cea 

prelucrătoare. Este probabil ca 

renunțarea la extracția și utilizarea de 

combustibili fosili să pună în pericol 

aceste locuri de muncă. În plus, ambele 

județe au o serie de instalații industriale 

cu emisii mari de dioxid de carbon care 

se adaugă la provocarea privind 

decarbonizarea, deoarece se 

preconizează că multe dintre aceste 

întreprinderi vor fi restructurate înainte 

de 2030, ceea ce ar putea avea, de 

asemenea, o influență negativă asupra 

ocupării forței de muncă. Pe baza acestei 

evaluări preliminare, se justifică 

concentrarea intervenției din Fondul 

pentru o tranziție justă asupra acestor 

zone geografice. 

În județele Dolj, Galați, Prahova și 

Mureș lucrează un număr semnificativ 

de angajați în producția de energie 

electrică pe bază de combustibili fosili și 

în producția de energie termică sau în 

industria prelucrătoare energointensivă 

și în industria grea (produse chimice, 

ciment, produse pentru prelucrarea 

metalului, îngrășăminte etc.). Din aceste 

județe rezultă aproximativ 35% din 

emisiile totale de gaze cu efect de seră 

din România care provin din industria 

minieră și din industria prelucrătoare. 

Întrucât se preconizează că sectoarele 

identificate vor suferi modificări 

semnificative legate de tranziția 

energetică necesară, este justificat ca 

Fondul pentru o tranziție justă să 

intervină și în aceste zone geografice, 

pentru a le acorda sprijin în procesul de 

reconversie. 

 

 



 

 

Comisia a autorizat sprijinul public acordat de România aeroportului 
din Timișoara, taxele de aeroport și reducerile, precum și acordurile 
individuale cu Wizz Air 

Comisia Europeană a autorizat finanțarea publică acordată de România 

Aeroportului Timișoara în perioada 2007-2009, precum și taxele datorate de 

toate companiile aeriene care utilizează aeroportul și sumele care trebuie plătite 

de Wizz Air aeroportului în temeiul acordurilor individuale. 

În mai 2011, în urma unei plângeri depuse de Carpatair, o companie care își 

desfășoară activitatea pe piața europeană a transportului aerian, Comisia a 

deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă anumite măsuri în 

favoarea Aeroportului Timișoara2 și a companiei Wizz Air respectau normele UE 

privind ajutoarele de stat. Au fost vizate, în special: 

 finanțarea publică acordată administratorului Aeroportului Timișoara 

în perioada 2007-2009; 

 schemele privind taxele de aeroport și reducerile aferente adoptate 

în 2007, 2008 și 2010; 

 acordurile semnate în 2008 între administratorul aeroportului și Wizz 

Air, și anume: (i) un memorandum de înțelegere, (ii) un acord de marketing, (iii) 

un acord de exploatare și (iv) un acord de handling la sol (denumite împreună 

„acordurile din 2008”) și 

 neexecutarea silită a taxelor de aeroport facturate companiei Wizz 

Air pentru perioada octombrie 2009–februarie 2010. 

Comisia a constatat că3: 

 anumite fonduri publice primite de Aeroportul Timișoara în perioada 

2007-2009 au fost utilizate pentru a finanța activități neeconomice ale 

                                                           
2 Aeroportul Timișoara este un aeroport internațional situat în vestul României. Cu peste 1,6 milioane de 

pasageri anual, este al treilea aeroport ca mărime din țară. Aeroportul Timișoara este în administrarea Societății 
Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia – S. A. („administratorul aeroportului”). 

3 A se vedea decizia cu numărul de caz SA.31662 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI  

Ajutoare de stat 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_11_633
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31662
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aeroportului sau nu au oferit niciun avantaj economic aeroportului. Prin urmare, 

acestea nu constituie ajutor de stat. Restul de investiții finanțate din fonduri 

publice erau pe deplin compatibile cu normele din 2005 privind ajutoarele de 

stat, Orientările pentru sectorul aviație, în vigoare la acel moment: 

 schemele privind taxele de aeroport din 2007, 2008 și 2010, inclusiv 

reducerile și rabaturile practicate, s-au aplicat în același mod tuturor companiilor 

aeriene la Aeroportul Timișoara. Acest lucru înseamnă că schemele respective nu 

erau selective și, prin urmare, nu au constituit ajutor de stat. 

 acordurile din 2008 cu Wizz Air au fost profitabile în mod progresiv 

pentru aeroport, iar un operator prudent în economia de piață ar fi încheiat astfel 

de acorduri. Prin urmare, aceste măsuri nu au constituit ajutor de stat. 

 taxele de aeroport restante care trebuiau să fie plătite de Wizz Air au 

fost compensate cu creanțele companiei aeriene aferente unor plăți pentru 

servicii de marketing, în conformitate cu legislația aplicabilă. Prin urmare, 

plângerea privind o presupusă neexecutare silită a rămas fără obiect. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52005XC1209%2803%29
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Comisia a aprobat acordarea de către România a unui ajutor pentru 
salvare companiei aeriene de stat TAROM 

În februarie 2020, România a notificat Comisiei intenția sa de a acorda 

TAROM un împrumut pentru salvare4 în valoare de aproximativ 36,7 milioane 

euro. Compania aeriană se confruntă cu un deficit acut de lichidități din cauza 

creșterii puternice în ultimii ani a costurilor sale de exploatare ca urmare a 

învechirii flotei sale. În absența ajutorului, TAROM nu va mai fi în măsură să își 

îndeplinească obligațiile de plată și să își mențină activitatea. 

Comisia a constatat că măsura va contribui la asigurarea faptului că 

serviciile de transport aerian vor continua să fie prestate în mod ordonat, în 

interesul pasagerilor care călătoresc cu avionul, și la menținerea conectivității 

regionale pe numeroasele rute pe care TAROM este în prezent unicul furnizor. În 

același timp, condițiile stricte în care se acordă împrumutul și durata sa limitată, 

de șase luni, vor reduce la minimum denaturarea concurenței pe care sprijinul 

acordat de stat ar putea să o genereze. Prin urmare, Comisia a concluzionat că 

măsura este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat. 

România trebuie să recupereze de la operatorul de transport feroviar 
de marfă CFR Marfă un ajutor incompatibil5 

La 18 decembrie 2017, Comisia a inițiat o investigație aprofundată pentru a 

stabili dacă mai multe măsuri luate de România în sprijinul societății CFR Marfă6 

respectau normele UE privind ajutoarele de stat, în special: 

 conversia creanțelor în acțiuni în valoare de aproximativ 363 de 

milioane euro în 2013 și 

                                                           
4  În temeiul Orientărilor Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor, statele membre pot să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, cu condiția, în special, ca 
măsurile de sprijin public să fie limitate în timp și ca amploare și să contribuie la realizarea unui obiectiv de interes 
comun. Ajutorul pentru salvare poate fi acordat pentru o perioadă de maximum șase luni, timp în care compania 
să găsească soluții de ieșire din situația de urgență. 

 
5 Versiunea neconfidențială a deciziei este disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat cu numărul de 

caz SA.43549. 
6 CFR Marfă este operatorul istoric de pe piața românească de transport feroviar de marfă. De mai mulți 

ani, societatea, care este deținută integral de stat, se confruntă cu dificultăți economice. Aceasta are un nivel 
ridicat de îndatorare, în special față de administratorul infrastructurii feroviare din România, CFR Infrastructură, 
care este, de asemenea, deținut în totalitate de stat, și a avut datorii mari față de agențiile naționale de asigurări 
sociale și de administrare fiscală timp de mulți ani. A se consulta și www.cfrmarfa.cfr.ro  și  www.cfr.ro 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_17_5345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43549
http://www.cfrmarfa.cfr.ro/
http://www.cfr.ro/
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 necolectarea, cel puțin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurări 

sociale și a taxelor restante datorate de CFR Marfă, precum și a datoriilor 

societății față de CFR Infrastructură. 

Comisia a constatat că acțiunile statului din iunie 2013 vizând executarea 

silită a datoriilor la bugetul de asigurări sociale și taxele restante ale societății CFR 

Marfă la bugetul de stat au fost conforme cu piața. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește restul de măsuri identificate, Comisia 

a constatat că, în cazul de față, statul a acționat mai degrabă în calitate de 

autoritate publică decât ca acționar al societății. În plus, chiar dacă statul ar fi 

acționat în calitatea sa de acționar și, prin urmare, criteriul operatorului privat în 

economia de piață ar fi fost aplicabil, niciun operator privat nu ar fi anulat datoria 

sa sau s-ar fi abținut să obțină în mod activ rambursarea datoriilor acumulate de-

a lungul anilor fără o compensație financiară suficientă. Prin urmare, Comisia a 

concluzionat că sprijinul din bani publici acordat de România a conferit societății 

CFR Marfă un avantaj economic neloial față de concurenții săi. Prin urmare, 

aceste măsuri constituie ajutor de stat în sensul normelor UE. 

Întrucât CFR Marfă este o societate aflată în dificultate cel puțin din 2009, 

Comisia a evaluat diferitele măsuri în temeiul orientărilor sale privind salvarea și 

restructurarea. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să 

intervină în sprijinul unei societăți aflate în dificultate financiară numai în condiții 

specifice și impun, în special, ca respectiva societate să facă obiectul unui plan de 

restructurare solid care să asigure redobândirea viabilității sale pe termen lung, 

ca aceasta să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca denaturările 

concurenței să fie limitate. În cazul de față, aceste condiții nu au fost îndeplinite: 

Comisia nu a fost notificată cu niciun plan solid de restructurare și nu a existat 

nicio contribuție la costul unei restructurări din partea societății și nici măsuri 

compensatorii pentru a se asigura că denaturările concurenței sunt limitate. 

Comisia a concluzionat că finanțarea publică acordată de România 

societății CFR Marfă, care se ridică la 570 de milioane euro plus dobânzi, este 

incompatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat și, prin urmare, trebuie să 

fie recuperată de România. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_ro.htm
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Comisia este pe deplin conștientă de sectorul sensibil în care operează CFR 

Marfă și, prin urmare, decizia prevede șase luni pentru punerea în aplicare a 

deciziei de recuperare, în locul perioadei obișnuite de patru luni. 

România trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare 
incompatibil din partea Companiei Naționale Române a Uraniului 

La 12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a 

Companiei Naționale a Uraniului SA7 (CNU), care se confruntă cu dificultăți 

financiare. Planul inițial de restructurare includea un sprijin public pentru această 

întreprindere în valoare de 93 de milioane euro, sub formă de granturi, subvenții, 

anulare a datoriilor și conversie a creanțelor în acțiuni. Planul de restructurare a 

urmat unui împrumut reprezentând ajutor pentru salvare de urgență în valoare 

de aproximativ 13 milioane euro acordat pentru a menține întreprinderea pe linia 

de plutire, pe care Comisia îl aprobase temporar la 30 septembrie 2016 și care nu 

a fost rambursat în termen de 6 luni, după cum prevăd normele UE privind 

ajutoarele de stat. 

La 8 mai 2018, Comisia a inițiat o investigație aprofundată pentru a evalua 

dacă planul de restructurare inițial era în conformitate cu aceste condiții și, prin 

urmare, cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Orientările privind 

ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare. 

În cursul investigației, din august 2018 și din aprilie 2019, România a 

prezentat Comisiei două planuri de restructurare modificate. 

Ultimul plan de restructurare prevedea un sprijin public total în valoare de 

aproximativ 38 de milioane euro. Această sumă includea diverse granturi 

acordate de stat, precum și nerambursarea împrumutului pentru salvare în 

valoare de 13 milioane euro acordat în 2016. 

Investigația Comisiei a arătat că cel mai recent plan de restructurare, la fel 

ca cele anterioare, nu înlătura preocupările exprimate de Comisie în momentul în 

care aceasta a inițiat investigația aprofundată în 2018.  România nu a demonstrat 

suficient că planul ar garanta restabilirea viabilității pe termen lung a CNU fără ca 

                                                           
7 CNU este o întreprindere românească deținută în totalitate de stat, care își desfășoară activitatea în 

sectorul exploatării minelor de uraniu din România și al producției de materii prime transformate în combustibil 
pentru centrale nucleare. CNU extrage minereu de uraniu, îl prelucrează pentru a obține octoxid de uraniu (U3O8) 
și, după rafinarea acestuia, îl transformă în dioxid de uraniu (UO2). CNU are aproximativ 770 de angajați și două 
sedii operaționale: o mină de uraniu, aflată în Crucea-Botușana (situată în județul Suceava, regiunea de nord-est) și 
o instalație de prelucrare-rafinare situată în Feldioara (județul Brașov, regiunea centrală). 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_18_3733
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm
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acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de stat. Niciun investitor privat 

(inclusiv băncile) nu sprijină planul și nici nu contribuie la costurile de 

restructurare (nici prin investiții de capital și nici prin investiții de tip credit). Acest 

lucru indică o lipsă de încredere din partea pieței în viitorul CNU și în planul de 

restructurare. Contribuția proprie a CNU la plan depinde de veniturile viitoare pe 

care întreprinderea le-ar genera pe baza unei noi legi privind monopolul, care îl 

obligă pe clientul său principal, Societatea Națională Nuclearelectrica, 

producătoare de energie nucleară, să cumpere uraniu de la CNU. Prin urmare, 

veniturile rezultate nu ar fi obținute în condițiile pieței. 

Comisia a concluzionat că planul de restructurare prezentat de România nu 

este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În consecință, 

România nu poate pune în aplicare măsurile de ajutor prevăzute în plan, care 

includ granturi acordate de stat și nerambursarea împrumutului pentru salvare 

din 2016. 

În plus, Comisia a concluzionat că împrumutul pentru salvare din 2016, în 

valoare de aproximativ 13 milioane euro, plus dobânda, care a fost prelungit și nu 

a fost rambursat după șase luni, este incompatibil cu normele UE privind 

ajutoarele de stat și trebuie să fie recuperat de România. 
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Reuniunea a fost prezidată de către Andreja Metelko-Zgombić, secretar 

de stat pentru afaceri europene din Croația, și s-a încheiat prin adoptarea unor 
concluzii. 

Miniștrii au discutat proiectul de ordine de zi  al Consiliului European în 26-

27 martie a.c., precum și despre etapele următoare în relația UE-Regatul Unit al 

Marii Britanii și al Irlandei de Nord8. 

Miniștrii au fost informați de către Comisia Europeană cu privire la noua 

metodologie de extindere pe care a elaborat-o, precum și cu privire la 

                                                           
8 A se vedea, în acest sens, capitolul BREXIT din acest număr.  

CONSILIUL AFACERI GENERALE 25 februarie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/42743/st06247-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5807-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/
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metodologia care se referă la planul anunțat în iulie 2019 privind  mecanismul 

statului de drept. 

Miniștrii au făcut un schimb de opinii cu privire la activitatea legislativă din 

2020 și la programarea multianuală pentru mandatul Comisiei Europene. 

De asemenea, Consiliul a adoptat, în primă lectură, un regulament privind 

noile norme de etichetare a pneurilor privind eficiența consumului de 

combustibil, aderența pe teren umed și zgomotul.  

„(...) Noile etichete reprezintă un avantaj 

concret pentru consumatorii din întreaga Europă și vor 

oferi mai multe informații privind eficiența consumului 

de combustibil, siguranța și zgomotul exterior. Aceste 

norme vor avea, de asemenea, un impact asupra 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră". - 

Tomislav Ćorić, ministrul croat al mediului și energiei 

Totodată, Consiliul a prelungit mandatele a 6 reprezentanți speciali ai UE, 

care sprijină activitatea dlui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate. 

 

 

Lucrările Consiliului au fost coprezidate de Darko Horvat, ministrul croat 

pentru economie, antreprenoriat și meșteșuguri, și de Blaženka Divjak, ministrul 
croat al științei și educației. 

Discuțiile s-au desfășurat pe parcursul a două zile, fiind abordate 
problematici distincte – piața unică și industria, respectiv cercetarea – și s-au 
încheiat cu adoptarea unor concluzii. 

Astfel, în prima zi a reuniunii, miniștrii au dezbătut, pe baza unei note a 
președinției croate, aspecte legate de tranziția către o industrie a UE neutră și 
circulară, din punctul de vedere al impactului asupra climei, în contextul Pactului 
ecologic european.  

CONSILIUL COMPETITIVITATE 27-28  

februarie 2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/25/council-extends-the-mandates-of-six-eu-special-representatives/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/25/indicative-programme-competitiveness-council-27-28-february-2020/
https://www.consilium.europa.eu/media/42766/st06339-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5767-2020-INIT/ro/pdf
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 „(...) Trebuie să ne asigurăm că tranziția către 

o industrie a UE neutră din punct de vedere climatic 

are loc într-un mod corect, inclusiv și durabil. 

Transformarea provocărilor în oportunități va fi cea 

mai mare sarcină a noastră. Discuțiile dovedesc că 

suntem hotărâți să păstrăm competitivitatea 

industriei, atingând, în același timp, obiectivele 

climatice stabilite de Pactul ecologic european”. - 

Darko Horvat, ministrul croat pentru economie, antreprenoriat și 

meșteșuguri 

De asemenea, pe baza unei note a președinției croate, miniștrii au făcut 
schimb de informații cu privire la rezultatele raportului privind performanța pieței 
unice din 2019, care evidențiază importanța pe care o au reformele structurale la 
nivelul statelor membre.  

Totodată, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la o mai bună legiferare – 
asigurarea calității reglementărilor UE și a apropierii acesteia de nevoile societății 
și a întreprinderilor9.  

De asemenea, miniștrii au fost informați printr-o notă a Comisiei Europene 
cu privire la prima evaluare a impactului potențial al focarului COVID-19 asupra 
industriei UE. 

În a doua zi a reuniunii, membrii Consiliului au convenit asupra unei 
abordări privind inovarea Institutului european de inovare și tehnologie (IET), pe 
baza unei propuneri de compromis a președinției croate. De asemenea, pe baza 
unei note a președinției croate, miniștrii au schimbat opinii privind abordarea 
strategică a cooperării internaționale în domeniul cercetării și dezvoltării. 
Rezultatele dezbaterilor reprezintă contribuția Consiliului la procesul de reflecție 
privind viitoarea participare a statelor terțe la programele UE. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Prin întreprindere avem în vedere o denumire generică, care include întreprinderile mici și mijlocii, start-up-uri și 

microîntreprinderi. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5767-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2019-ADD-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42741/background-compet-february-2020-en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6333-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6137-2020-INIT/en/pdf
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Consiliul pentru afaceri generale a adoptat, în cadrul reuniunii din 25 

februarie 2020, o decizie de autorizare a începerii negocierilor pentru un nou 

parteneriat cu Regatul Unit și a desemnat, în mod formal, Comisia Europeană 

drept negociator al UE. Consiliul a adoptat, totodată, directivele de negociere, 

care constituie mandatul Comisiei. Se preconizează că prima reuniune formală 

între UE și negociatorii Regatului Unit va avea loc la începutul lunii martie a.c. 

La 13 decembrie 2019, liderii UE27 și-au reconfirmat obiectivul de a stabili 

relații cât mai strânse cu Regatul Unit. Ei au invitat Comisia să înainteze Consiliului 

un proiect de mandat de negociere pentru viitoarele relații cu Regatul Unit 

imediat după retragerea sa din Uniune. Decizia Consiliului și directivele de 

negociere se bazează pe o recomandare a Comisiei Europene din 3 februarie 

2020.  

Intrarea în vigoare a acordului de retragere a reprezentat sfârșitul 

perioadei prevăzute la articolul 50 din TUE și începutul unei perioade de tranziție 

care va dura până la 31 decembrie 2020. În perioada de tranziție Regatul Unit va 

continua să aplice dreptul Uniunii, dar nu va mai fi reprezentat în instituțiile UE. 

 

 

Relațiile viitoare UE - Regatul Unit 25 februarie 

2020 

BREXIT 

https://www.consilium.europa.eu/media/42737/st05870-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/ro/pdf
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