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Stimate domnule Secretar de stat,

Cu privire la adresa dumneavoastră mai sus menţionată, referitoare la comunicarea unui 
punct de vedere de către Consiliul Concurenţei cu privire la Propunerea legislativă 
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 
Trezoreria Statului (b510/01.11.2021), vă comunicăm următoarele:

Din analiza Propunerii legislative pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, reiese faptul că prin dispoziţiile 
acesteia se creează cadrul legal pentru ca imităţile administrativ-teritorale (UAT) să 
contracteze împrumuturi din Trezoreria Statului, în limita sumei de 1.000.000 de mii lei, 
pentru perioada 2021-2022.

Dobânda percepută este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în 
ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă 
în funcţie de scadenţa împrumuturilor', dobânda rezultată rămânând fixă pe toată durata 
de derulare a împrumutului. Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de 
plătit la împrumutul acordat, se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la 
nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii 
obligaţiei.

împrumuturile contractate de UAT-uri vor fi utilizate pentru asigurarea finanţării 
cheltuielilor curente pentru asigurarea funcţionării sistemului centralizat de furnizare a 
energiei termice. Având în vedere utilizarea fondurilor, apreciem că operatorii cărora le-a 
fost delegat serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sunt 
beneficiarii finali ai acestei finanţări.

Scadenţele împramuturilor pot fi: până la 3 ani, între 3 şi 5 ani, între 5 şi 10 ani.
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Referitor la aceste aspecte, menţionăm faptul că în prezent este în vigoare Schema de 
ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes 
economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în 
sistem centralizat către populaţie^, prin care se acordă ajutor de stat sub formă de 
compensaţie pentru acoperirea cheltuielilor curente induse de obligaţia de a presta acest 
serviciu public^.

Astfel, alocările financiare din aceste împrumuturi către operatorii economici, destinate 
asigurării funcţionării sistemului centralizat de furnizare a energiei termice pot fi incluse 
în compensaţiile acordate în cadrul acestei scheme de ajutor de stat, cu condiţia să fie 
asigurată evitarea supracompensării. In acest caz se impune majorarea bugetului schemei. 
Precizăm că, în situaţia în care bugetul schemei se va majora cu mai mult de 20%, este 
necesar avizul Consiliului Concurenţei (conform prevederilor art. 15 alin. (l)'^ din OUG 

77/2014 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare).

nr.

Totodată reamintim faptul că, în cazul în care compensaţia medie anuală acordată în 
cadrul schemei depăşeşte 15 milioane de euro/benefîciar, aceasta trebuie notificată şi 
autorizată de Comisia Europeană.

Asigurându-vă de întreaga noastră deschidere şi colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru 
orice alte detalii sau informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie.

R
Bogdan M: :hi

\ZPI
'^1'V

^ Schema de ajutor de stat este gestionată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
^ Compensaţia medie anuală acordată în cadrul schemei este de cel mult 15 milioane de euro/beneficiar.

“Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis, 
care pot afecta evaluarea compatibilităţii măsurii de ajutor, prin referire la durată, instrument de acordare, 
condiţii de eligibilitate şi de acordare, majorarea se realizează cu avizul Consiliului Concurenţei, cu 
respectarea prevederilor art. 9-14.”
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