
 
 

 

  

 
 
 
 

Program finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Comisiei Europene, Direcţia Generală Concurenţă 

AGENDĂ 

 

Colocviu internațional „Ajutorul de stat, în contextul actualizării regulilor privind  

acordarea ajutorului de stat, precum şi al consolidării rolului instanţelor naţionale”,  

din cadrul Proiectului „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea  

legislaţiei privind ajutorul de stat”,  

finanţat de Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană –  

Directorate General for Competition 

 

Dată: 1 noiembrie 2019 

Locație: București, Deutsche Bank Global Technology, B-dul Dimitrie Pom-

peiu 6A, sector 2, sala Waterfall. 

 

În cadrul lucrărilor colocviului vor fi abordate subiecte precum: 

 Noțiunea de ajutor de stat (inclusiv metoda de finanțare a ajutorului prin cotiza-

ții parafiscale și serviciile de interes economic general); 

 Reglementările adoptate în cadrul exercițiului de modernizare a ajutoarelor de 

stat; 

 Rolul instanțelor naționale în implementarea legislației în domeniul ajutorului 

de stat (fundamentată pe notificarea privind aplicarea legislației referitoare la 

ajutoarele de stat de către instanțele naționale și pe notificarea referitoare la 

recuperarea ajutorului de stat ilegal și incompatibil); 

 Cererile adresate instanței, având ca obiect dispunerea de măsuri provizorii și 

interacțiunea acestor măsuri cu procedurile judiciare ale UE. 

Program conferință  

09.00 – 10.00 Primirea invitaților – welcome coffee 

  

10.00 – 11.10 

Sesiune plenară de deschidere 

Marian Popa - Președintele Transparency International România 
 
Judecător Corina Alina Corbu – Președinta Înaltei Curți de Casație și  
                                                   Justiție 
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Bogdan Chirițoiu - Preşedintele Consiliului Concurenţei 
 
Ramona Ianuș - Reprezentant al Directorate-General for Competition 
 
Judecător Cristina Rotaru-Radu – Directorul Institutului Național al   

Magistraturii 
 
Judecător Andreea Ciucă – Președinta Asociației Magistraților din  
                                             România (AMR) 

  

11.20 – 13.00 

Prima sesiune de workshop-uri 
 
Workshop 1 - Bune practici europene în materia aplicării legislației 
privind  ajutorul de stat – Ramona Ianuș 
Workshop 2 – Unificarea practicii judiciare în materia ajutorului de 
stat și obiecte conexe – judecător Mădălina Afrăsinie 

13.00 – 14.00 
 
Prânzul 
 

14.00 – 15.40 

A doua sesiune de workshop-uri 
 
Workshop 3 - Rolul stakeholder-ilor în vigilența publică privind      
încălcarea regulilor ajutorului de stat - Victor Alistar 
Workshop 4 -  Aplicarea normelor în materie de ajutor de stat de    
către instanțele naționale: dificultăți și perspective - Cristina Butacu 

15.40 – 16:00 
 
Coffee break 
 

16.00 – 17.00 
 
Sesiune plenară de închidere a colocviului. Concluzii. Networking 
 

 
 
Evenimentul profesional va constitui, totodată, o oportunitate pentru îmbunătățirea 

cooperării între judecători și crearea unei rețele de cooperare care să vizeze depăși-
rea barierelor geografice şi lingvistice, în beneficiul creării unui spațiu judiciar euro-
pean comun. 


