From: UNCJR Office [mailto:office@uncjr.ro]
Sent: Thursday, June 6, 2019 5:06 PM
To: rusungl@yahoo.com; georgesinca@cjalba.ro; consiliu@cjarad.ro; daniel.jurj@cjarad.ro;
gazania46@yahoo.com; trasca_veronica@yahoo.com; robert_ciortan@yahoo.com;
directiajuridica@gmail.com; gratiela.nemes@portalbn.ro; dumitrelpriceputu@yahoo.com;
teomarian_64@yahoo.com; danii507@outlook.com; cjgiurgiu@gmail.com; madalinaa_22@yahoo.com;
cjcs@cjcs.ro; presedinte@csjbacau.ro; consiliu@cjbraila.ro; dutu_mioara@yahoo.com;
claudiu.salanta@cjcluj.ro; violeta.puscasu@gmail.com; office@kvmt.ro; n.mardale@yahoo.com;
cjh@cjhunedoara.ro; cjmures@cjmures.ro; lavinia@cjsm.ro; carina.sinca@cjtimis.ro;
consiliu@cjvalcea.ro; alin_petreus_v@yahoo.com; mboaca@cjc.ro; evornicu@cjc.ro;
elenav_1@yahoo.com; creangaotilia@kvmt.ro; barcsaarpad@kvmt.ro; avmariaalin@yahoo.com;
adriana_cr6@yahoo.com; dirjuridic@cjgalati.ro; cioacadana@yahoo.com;
patrudanielaionela@yahoo.ro; alina.daianu@cjgorj.ro; daniela.andrei@cjgorj.ro;
relatiiexterne@judetulharghita.ro; info@borbolycsaba.ro; info@judetulharghita.ro;
hentiu2005@yahoo.com; rai_prf@yahoo.com; iuliangrigorindogaru@yahoo.com;
gabriela.alungulesei@icc.ro; monicatrandafir@gmail.com; ioan.dragos@maramures.ro;
mona.ardelean@maramures.ro; elena_piroi@yahoo.co.uk; dora72sev@yahoo.com;
erika.lefter@cjmures.ro; aiosif@cjph.ro; juridic@cjsj.ro; puiuhorea@cjsm.ro; pataki@cjsm.ro;
claudia.iordanescu@cjsibiu.ro; lacramioara.miron@cjsuceava.ro; florentina.maierean@cjsuceava.ro;
yulia_ionescu@yahoo.com; gabriela.iris.tr@gmail.com; calin.dobra@cjtimis.ro; dkmt@cjtimis.ro;
andrei.lucaci@cjtimis.ro; daniela.stefan@cjtulcea.ro; aise.mierla@cjtulcea.ro; juridic@cjvalcea.ro;
consiliuljudeteanvalcea@gmail.com; ioni20002000@yahoo.com; popica.eduard@yahoo.com;
contact@cjvrancea.ro
Subject: Fwd: Consultare publica europeana referitoare la aplicarea instrumentelor UE pentru
ajutoarele de stat în sectoarele agricol si forestier si în zonele rurale

Stimate domnule presedinte,
Comisia Europeana invita autoritatile publice si partile interesate sa prezinte observatii cu
privire la aplicarea instrumentelor UE pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricol si
forestier si în zonele rurale. Observatiile vor reprezenta o contributie importanta la
evaluarea si revizuirea acestor instrumente.

Consultarea este deschis pâna la 19 iulie 2019, iar formularul online poate fi completat direct
în limba româna la adresa electronica:https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/reviewagristateaidrules/public-consultation_ro
Contextul actual: Comisia efectueaza o evaluare a performantei normelor actuale si va realiza
o evaluare a impactului pentru a pregati viitorul cadru privind ajutoarele de stat. Pentru
agricultura, silvicultura si zonele rurale a fost instituit un cadru specific al normelor privind
ajutoarele de stat. Cadrul respectiv include atât orientarile privind ajutoarele de stat, cât si un
regulament de exceptare pe categorii. Cu toate acestea, cele doua regulamente vor expira la
sfârsitul anului 2020 si trebuie înlocuite cu noi orientari si un nou regulament pentru perioada
2021 - 2027.
Consultarea se adreseaza tuturor cetatenilor si organizatiilor, iar publicul tinta cuprinde: 1.
autoritatile publice responsabile de acordarea ajutoarelor de stat în statele membre ale UE; 2.

beneficiarii de ajutoare de stat în sectoarele agricol si forestier si în zonele rurale; 3.
organizatiile de agricultori si de silvicultori; 4. partile interesate de politica agricola, precum
asociatiile din sectorul agricol, industriile din aval, ONG-urile si alte organizatii ale societatii
civile care reprezinta chestiunile agricole, de mediu, de guvernanta si rurale la nivelul UE,
national si local, persoane din mediul academic, experti, grupuri de reflectie si societati de
consultanta; 5. publicul larg: persoane si organizatii care doresc sa contribuie prin exprimarea
opiniilor lor în calitate de cetateni.
Alte informatii despre consultare si tema generala a ajutoarelor de stat
:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules/publicconsultation_ro
Cei care nu au mai participat la o consultare europeana în ultimii ani si nu au un cont personal
sunt obligati sa se autentifice, pentru a avea acces la consultare, pe principalul serviciu de
autentificare al Comisiei Europene - ECAS.
Pentru alte detalii, trebuie contactata direct Comisia Europeana la adresa de email: AGRISTATE-AIDS-CONSULTATION@ec.europa.eu
Din motive de transparenta, organizatiile si institutiile interesate sa participe sunt rugate sa
se înscrie în Registrul de Transparenta al UE si sa subscrie la codul sau de conduita, în cazul în
care acest lucru nu a fost facut deja pentru alte situatii. Detalii în limba romana la adresa:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .
Cu deosebita consideratie,
Director executiv al UNCJR
Dan Ocheselu

