GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

HOTĂRÂREA COMITETULUI DE AVIZARE
AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU
Nr. 9 din 19.12.2013
Comitetul de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, urmare analizei
documentelor prezentate şi în baza votului membrilor, în cadrul şedinţei din 19.12.2013, emite
prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1

Se aprobă “Schema de ajutor de stat regional privind gestionarea deșeurilor
prin tehnologii de reciclare, creșterea producției de energie din surse
regenerabile de energie, şi protecția resurselor de apă aplicând tehnologii de
preepurare a apelor uzate nepericuloase “, conform Anexei nr.1 la prezenta
hotărâre.

Art. 2. Acordarea ajutoarelor de stat în conformitate cu Schema de ajutor de stat se face
cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în Regulamentul
Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat
(Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, modificat prin
Regulamentul Comisiei nr.1224/2013 cu privire la perioada de aplicare a acestuia,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.320 din 30 noiembrie
2013, prin care a fost prelungită perioada de valabilitate a Regulamentului nr.
800/2008 până la data de 30 iunie 2014.
Art. 3

Conducerea executivă a Administraţiei Fondului pentru Mediu va duce la
îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Comitetul de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu
PREŞEDINTE
Adrian GEARÂP
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ANEXA 1
“SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT REGIONAL PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR
PRIN TEHNOLOGII DE RECICLARE, CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ŞI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ
APLICÂND TEHNOLOGII DE PREEPURARE A APELOR UZATE NEPERICULOASE”
Capitolul I. Introducere
Art. 1 – (1) Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat regional pentru investiţii,
denumită Schemă de ajutor de stat regional privind gestionarea deșeurilor prin tehnologii de
reciclare, creșterea producției de energie din surse regenerabile de energie şi protecția resurselor de
apă aplicând tehnologii de preepurare a apelor uzate nepericuloase (denumită în continuare
Schemă), prin care se urmăreşte promovarea dezvoltării economice durabile în toate regiunile
României, realizarea coeziunii economice şi sociale între România şi Uniunea Europeană şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.
(2) În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007- 2013,
întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit prevederilor art. 107 alin.
(3) lit. (a) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene1.
Art. 2 – (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul prezentei Scheme se face
numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional prevăzute în „Regulamentul Comisiei
Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în
aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)”2, denumit
în continuare Regulament, modificat prin Regulamentul Comisiei nr.1224/2013 cu privire la perioada
de aplicare a acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.320 din 30 noiembrie
2013, prin care a fost prelungită perioada de valabilitate a Regulamentului nr.800/2008 până la data de
30 iunie 2014.
(2) Prezenta Schemă este elaborată în conformitate cu următoarele:
a) Ghidul de finanţare a Programului RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE);
b) Ghidul de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor prin tehnologii de reciclare;
c) Ghidul de finanţare a Programului privind protecția resurselor de apă aplicând tehnologii de
preepurare a apelor uzate nepericuloase
d) Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007 – 20133;
e) Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
(denumit în continuare MFSEE)
f) Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.
(3) De asemenea, schema contribuie la implementarea prevederilor din următoarele reglementări
comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
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fostul art. 87(3)a) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
Regulamentul (CE) nr. 800/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august
2008
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Harta naţională a ajutoarelor de stat cu finalitate regională, aprobată pentru perioada 2007 – 2013 prin Decizia N
2/07, publicată în J.O. C 73 din 30 martie 2007,prelungit[ până la 30 iunie 2014 prin Decizia CE nr. 7177/2013 din
25.10.2013 (SA 37401(2013/N)).
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a) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea utilizării energiei, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi
2003/30/CE4;
b) Comunicarea Comisiei către Consiliul şi Parlamentul European privind Foaia de parcurs pentru
energia regenerabilă „Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil”5;
c) Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor
regenerabile de energie6;
d) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru
perioada 2007 – 20207e) Comunicarea Comisiei către Consiliul European şi Parlamentul Europei –
O politică energetică pentru Europa8;
f) Comunicarea Comisiei Europene – Sprijin pentru electricitatea obţinută din surse regenerabile de
energie9;
g) Directiva 2008/98/CE10 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, ce înlocuieşte
Directiva 2006/12/CE privind deşeurile;
h) Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele
2004/12/CE, 2005/20/CE11, 2013/2/UE A COMISIEI din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de
ambalaje şi de Regulamentul (CE) nr.1882/2003;
i) Directiva 1999/31/CE12 privind depozitele de deşeuri, amendată de Regulamentul (CE) nr.
1882/2003 și de Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22
octombrie 2008;
j) Comunicarea Comisiei către Consiliul şi Parlamentul European – Comunicarea interpretativă
privind deşeurile şi subprodusele13;n) Planul de implementare al Directivei 91/271/CE privind
epurarea apelor uzate orasenesti, transpusa prin HG 188/2002, modificata si completata prin HG
352/2005;
o) Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu
modificările și completările ulterioare;
k) Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
l) Legea 31/1990, republicată – legea societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare;
m) Ordonanța de urgență nr 91/2013 privind procedura insolvenței;
n) Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din
1 octombrie 2011;
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Directiva 2009/28/CE, publicată în J. O. L 140 din 5 iunie 2009
Foaia de parcurs pentru energia regenerabilă „Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai
durabil” – COM (2006)0848, adoptată de Comisia Europeană la 10 ianuarie 2007.
6
Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie
2004.
7
Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 19
noiembrie 2007.
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Comunicarea Comisiei către Consiliul European şi Parlamentul Europei, publicată la Bruxelles, în 10.1.2007
Comunicarea Comisiei Europene, publicată la Bruxelles, în 7.12.2005
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Directiva 2008/98/CE, a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noimbrie 2008 publicată în J. O. L 312 în 22.11.2008
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Directiva 2005/20/CE, a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivei 94/62/CE
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în J.O. L 269 în 16.03.2005
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Directiva 1999/31/CE, a Consiliului din 26 aprilie 1999, publicată în J.O. L 182 în 16.07.1999
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Comunicarea Comisiei Europene, publicată la Bruxelles, în 21.02.2007 COM(2007) 59 final
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Capitolul II. Obiectivul Schemei
Art. 3 – (1) Obiectivul prezentei Scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar operatorilor
economici, în vederea realizării de investiţii iniţiale14 care presupun valorificarea resurselor
regenerabile de energie în scopul producerii de energie electrică şi termică, precum şi a tehnologiilor
care permit reducerea cantităţii de deşeuri rezultate, stocarea adecvată şi reutilizarea eficientă a
acestora, în scopul economisirii de resurse primare. Se acordă sprijin financiar şi operatorilor
economici care realizează investiţii iniţiale în instalaţii şi echipamente de reciclat deșeuri
nepericuloase, precum și stații de preepurare ape uzate nepericuloase.
(2) Schema de sprijin va contribui la dezvoltarea economică a regiunilor în care sunt realizate
investiţiile şi la crearea de locuri de muncă, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii mediului
înconjurător, economisirea de materii prime şi energie, asigurând astfel un echilibru între protecţia
mediului, creşterea economică şi accesul echitabil la resurse între generaţii.
Capitolul III. Necesitatea implementării Schemei
Art. 4 – (1) Schema de sprijin se înscrie în contextul necesităţii integrării politicilor de mediu în
elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale şi al fundamentării unei strategii de dezvoltare
economică durabilă a României pe termen lung, în scopul asigurării unui echilibru între dezvoltarea
socio-economică şi resursele naturale prezente şi viitoare.
(2) Măsurile de prevenire şi reducere a producţiei de deşeuri şi a caracterului nociv al acestora,
contribuie la creşterea potenţialului de valorificare a deşeurilor, economisirea de resurse primare,
asigurarea unui mediu mai curat, crearea de locuri de muncă şi promovarea dezvoltării regionale.
Opţiunile de gestionare a deşeurilor trebuie să urmeze următoarea ordine de priorităţi: prevenirea
apariţiei deșeurilor, reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu
de activitate generator de deşeuri, valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperare a
energiei si eliminarea deşeurilor care nu au putut fi reciclate prin incinerare şi depozitare adecvată.
(3) Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu politicile de economisire a
energiei şi creşterea eficienţei energetice, constituie componente importante ale pachetului de măsuri
necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru respectarea Protocolului de la
Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice15.
(4) În acelaşi timp, unul din obiectivele majore în cadrul politicii Uniunii Europene, îl constituie
valorificarea surselor regenerabile de energie. Acest obiectiv se înscrie în contextul necesităţii
renunţării treptate la folosirea combustibililor convenţionali şi al obţinerii independenţei energetice a
statelor membre faţă de sursele externe de energie. Totodată, Strategia energetică a României pentru
perioada 2007 – 2020 propune, printre obiectivele dezvoltării durabile în sectorul energetic,
promovarea tehnologiilor energetice curate în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. În
acest context, valorificarea surselor regenerabile de energie va conduce la creşterea siguranţei în
alimentarea cu energie, asigurarea unui mediu mai curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră şi promovarea dezvoltării regionale în ansamblu. În plus, valorificarea resurselor regenerabile de
14

In sensul Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, JO C 54 din 2006
Legea nr. 3 din 02/02/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice (UNFCCC), adoptat la 11 decembrie 1997 , publicată în Monitorul Oficial nr. 81 din 02/16/2001
15
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energie va contribui la reducerea sau eliminarea disparităţilor de dezvoltare existente în cadrul zonelor
rurale izolate, creşterea oportunităţilor de angajare şi introducerea în sistemul economic a acestor zone.
(5) Atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă necesită realizarea de investiţii în instalaţii, care
produc cantităţi reduse de emisii poluante precum şi a instalaţiilor care au ca scop valorificarea şi
folosirea surselor regenerabile de energie nefosile (eoliană, solară, geotermală, a valurilor, energia
hidro, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de
epurare a apelor uzate şi biogaz) şi a acelor instalaţii şi tehnologii care permit diminuarea cantităţii de
deşeuri rezultate, stocarea în siguranţa şi valorificarea superioară a acestora. Aceste investiţii vor
contribui la creşterea calităţii mediului, la crearea de locuri de muncă şi, în acelaşi timp, la dezvoltarea
economică a zonelor în care vor fi realizate.
Art. 5 – Prezenta Schemă va finanţa investiţii pentru realizarea instalaţiilor de producere a energiei
electrice şi termice prin valorificarea surselor regenerabile de energie, realizarea de instalații și
echipamente de reciclat deșeuri rezultate din procesul de producție, precum şi realizarea de stații de
preepurare a apelor uzate nepericuloase.
Capitolul IV. Domeniul de aplicare
Art. 6 – Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici din toate sectoarele economice
(cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7) care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8
regiuni de dezvoltare ale României.
Art. 7 – (1) În cadrul prezentei Scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:
a) sectorul pescuitului şi acvaculturii;
b) sectorul cărbunelui;
c) sectorul siderurgic;
d) sectorul construcţiilor navale;
e) sectorul fibrelor sintetice;
f) activităţile în domeniul producţiei primare de produse agricole, prevăzute în Anexa nr.1 la
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
g) activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole (în anumite cazuri)16
(2) În cadrul prezentei Scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele obiective:
a) susţinerea financiară a activităţilor legate de exporturi, adică acele ajutoare legate direct de
cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente
legate de activitatea de export;
b) acele ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele
importate;
c) achiziţionarea de echipamente şi mijloace de transport în sectorul transporturilor.
(3) De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru proiectele de
investiţii cofinanţate prin alte programe operaţionale.
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(i) – atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse
achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză
(ii) – atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către
producătorii primari.
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Capitolul V. Definiţii
Art. 8 – În sensul prezentei Scheme, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) operator economic – persoană juridică care prestează activităţi cu caracter economic pe
teritoriul României, adică activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă,
indiferent de statutul său legal şi de modul de finanţare; operatorii economici pot fi de tip
întreprindere mare, mijlocie sau mică;
b) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM urilor, conform Anexei nr. 1 la Regulamentul CE nr. 800/2008;
c) întreprindere mare – orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia IMM - urilor,
conform lit.b);
d) imobilizări corporale – activele constând în terenuri, clădiri şi instalaţii, maşini şi echipamente;
e) imobilizări necorporale – activele ce rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma unei
achiziţii de drepturi de brevet, de licenţe, de know-how sau de cunoştinţe tehnice nebrevetate;
f) investiţia iniţială – o investiţie în imobilizări corporale şi/sau necorporale referitoare la
înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei
unităţi pe noi pieţe de produse prin realizarea de produse noi, suplimentare sau la o schimbare
fundamentală a procesului de producţie a unei unităţi existente; de asemenea, o investiţie
iniţială poate fi şi achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a
închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor
independent17; simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră o investiţie.
g) intensitatea ajutorului – valoarea ajutorului, exprimată ca procentaj din costurile eligibile;
h) intensitatea ajutorului în echivalent–subvenţie brută – valoarea actualizată a ajutorului,
exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor18;
i) începerea lucrărilor – fie începerea lucrărilor de construcţii, fie primul angajament care
creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând
studiile de fezabilitate preliminare, în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulament;
j) proiect mare de investiţii – o investiţie iniţială în capital fix, ale cărei costuri eligibile depăşesc
50 mil. euro, calculate la preţurile şi la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului;
pentru a împiedica divizarea în mod artificial a unui proiect mare de investiţii în mai multe
subproiecte, un proiect mare de investiţii este considerat a fi un singur proiect de investiţii
atunci când investiţia iniţială se realizează în cursul unei perioade de trei ani de aceeaşi sau de
aceleaşi întreprinderi şi este constituită dintr-o combinaţie de elemente de capital fix
indivizibilă din punct de vedere economic;
k) Ajutoarele regionale pentru investiții acordate în favoarea proiectelor mari de investiții sunt
notificate Comisiei în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor din toate sursele depășește 75
% din valoarea maximă a ajutorului pe care l-ar putea primi o investiție ale cărei costuri
eligibile sunt de 100 de milioane EUR, aplicând pragul standard de ajutor în vigoare pentru
întreprinderile mari, la data acordării ajutorului, conform hărții ajutoarelor regionale aprobate
pentru România;
l) întreprindere în dificultate – o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
17

în cazul transmiterii prin succesiune a unei întreprinderi mici familiei proprietarului/proprietarilor iniţial(i) sau
foştilor angajaţi, se renunţă la condiţia ca activele să fie cumpărate de un investitor independent.
18
intensitatea se calculează ţinând cont de valoarea totală a sprijinului financiar public acordat pentru realizarea
proiectului, care se poate acorda din surse comunitare, naţionale sau locale; toate cifrele utilizate sunt cele cărora
nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe şi impozite.
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m) (1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a
dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni
n) sau
o) (2) în cazul societăţilor comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere
nelimitată pentru creanţele societăţii, mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese
din contabilitatea societăţii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele
12 luni,
p) sau
q) (3) indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplinește criteriile
prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţă.
r) O întreprindere cu o vechime de mai puţin de trei ani nu este considerata a fi în dificultate în
această perioadă în sensul prezentei scheme, cu excepţia cazului în care îndeplinește condiţiile
de la paragraful (3).
s) rata de actualizare – rata de referinţă calculată conform Comunicării Comisiei privind
revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont19;
t) regiuni asistate – regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale, astfel cum sunt stabilite
conform hărţii ajutoarelor regionale aprobată de Comisia Europeană pentru România pentru
perioada 2007-2013;
u) surse regenerabile de energie (SRE) – surse regenerabile de energie non-fosilă: eoliană, solară,
geotermală, a valurilor, maremotrică, instalaţii hidroelectrice, biomasă, gaz de fermentare a
deşeurilor, gazele provenite de la instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;
v) energie din surse regenerabile de energie – energia generată de instalaţii care utilizează
exclusiv surse regenerabile de energie, precum şi cota, din punct de vedere al valorii calorice, a
energiei produse din SRE în instalaţii hibride care utilizează surse de energie convenţională;
aceasta include electricitatea regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar
exclude electricitatea produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
w) preepurare ape uzate nepericuloase – tratamentul apelor uzate nepericuloase provenite din
activități industriale înainte de a fi deversate în rețeaua de canalizare sau în afluent;
reciclare deșeuri – tehnologia de prelucrare a anumitor deșeuri în scopul refolosirii lor;
x) administrator al schemei – Administrația Fondului pentru Mediu;
y) furnizor de ajutor de stat – Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM);
z) gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor;
principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt: principiul protecţiei
resurselor primare, principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC
(cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive), principiul prevenirii,
principiul „poluatorul plăteşte”, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al
responsabilităţii utilizatorului, principiul substituţiei, principiul proximităţii, corelat cu
principiul autonomiei, principiul subsidiarităţii şi principiul integrării20.
aa) monitorizare – activitatea de supraveghere continuă a calităţii aerului prin efectuarea
sistematică de prelevări şi măsurări în vederea determinării concentraţiilor de poluanţi în aerul
înconjurător.

19

Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în J.O.
C 14 din 19 ianuarie 2008
20
În conformitate cu Strategia naţională de gestionare a deşeurilor aprobată prin HG nr. 1470/2004, cu Planul
naţional de gestionare a deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007, precum şi cu OUG nr. 78/2000 privind regimul
deşeurilor cu modificările ulterioare
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Capitolul VI. Beneficiari
Art. 9 – Potențialii beneficiari sunt persoane juridice de drept privat și persoane juridice de drept
public, care activează pe întreg teritoriul României21 .
Art. 10 – Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor pentru toate categoriile de proiecte sunt următoarele:
1. beneficiarul este înregistrat ca societate comercială în România potrivit legislaţiei în vigoare;
2. acţionează în nume propriu;
3. nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu are suspendate activităţile economice, nu se
află în procedură de dizolvare ori lichidare, nu este supus unei executări silite şi/sau nu se află
în situaţii similare;
4. nu se află în interdicţie bancară;
5. nu se află în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru
salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate22 şi al prevederilor art. 1 alin. (7) din
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;
6. nu are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la: bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale, bugetul Fondului pentru mediu, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv
obligaţiile de plată privind reeşalonările, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare,
precum şi cu prevederile ghidurilor de finanţare aferente fiecărui Program. În situaţia în care
beneficiarul are de recuperat TVA şi această sumă este mai mare sau egală cu cea datorată la
bugetul de stat, se consideră că acesta este eligibil;
7. demonstrează că are capacitatea necesară asigurării contribuţiei proprii în vederea
implementării proiectului;
8. în cazul în care solicitantul ajutorului este/sau a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui
ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene,
rămasă definitivă şi irevocabilă, ajutorul ilegal şi/sau utilizat abuziv trebuie să fi fost recuperat
integral, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 659/199923 şi ale Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 117/200624 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului
de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007;
9. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului solicitantul nu a încălcat dispoziţiile
legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra
mediului;
10. beneficiarul care aplică pentru Programul RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE) are
înscrisă în statutul societăţii activitatea privind producţia de energie electrică şi/sau termică,
corespunzătoare diviziunii 35 din codurile CAEN: "Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat". Aceasta se va dovedi prin certificatul constatator
emis de Registrul Comerţului; pentru Programul privind gestionarea deșeurilor prin tehnologii
de reciclare activitatea de reciclare deșeuri se încadrează în diviziunea 38 din codurile CAEN –
”Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
”iar pentru Programul privind protecția resurselor de apă aplicând tehnologii de preepurare a
21

În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007 - 2013, întreg teritoriul
României este eligibil pentru ajutor de stat regional, fiind considerat regiune asistată, în baza art. 107 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.
22
Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate,
publicate în J.O. C 244 din 1 octombrie 2004.
23
Regulamentul Consiliului (CE) nr.659/1999, stabilind regulile de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în
J.O. L 083 din 27 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare
24
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042
din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare
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apelor uzate nepericuloase activitatea de epurare ape uzate se încadrează în diviziunea 37 din
codurile CAEN – ” Colectarea si epurarea apelor uzate”.
11. respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al COMISIEI din 6 august 2008 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor
87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
12. nu beneficiază şi nu va beneficia de finanţare din alte fonduri publice şi/sau europene pentru
aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, dacă intensitatea ajutorului de stat depăşeşte 50%;
13. solicitantul îndeplineşte şi celelalte condiţii specificate în Ghidurile de finanţare menţionate la
art.2 alin.2, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat;
Art. 11 – În afara criteriilor generale de eligibilitate enumerate la art.10, menţionăm condiţiile de
eligibilitate privind regimul juridic al terenului pe care se implementează proiectele pentru beneficiarii
care aplică la unul din Programele următoare:
1. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor în cadrul Programului RO 06 Energie Regenerabilă
(RONDINE):
- beneficiarul este proprietar, administrator sau concesionar cu drept de superficie pentru imobilul
pe/în care se implementează proiectul şi pe terenul pe care se instalează sisteme de aducţiuni de apă în
cazul microhidrocentralelor; terenul trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în
curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale
sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
2. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor în cadrul Programului privind gestionarea deșeurilor
prin tehnologii de reciclare:
- beneficiarul este proprietar, concesionar sau administrator al imobilului pe/în care se
implementează proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului; imobilul
este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu
face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul
procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi nu este gajat sau ipotecat;
3. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor în cadrul Programului privind protecția resurselor
de apă aplicând tehnologii de preepurare a apelor uzate nepericuloase:
- beneficiarul este proprietar/concesionar/administrator al imobilului în care se implementează
proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului sau să deţină cel puţin un
pre-contract în acest sens; terenul trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs
de soluţionare la instanţele judecătoreşti, obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
Art. 12 – Numărul maxim estimat de beneficiari (atât întreprinderi mari, cât şi întreprinderi mici şi
mijlocii) în cadrul Schemei, este de cca. 25.
Capitolul VII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor
Art. 13 – (1) În cadrul Schemei pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii
iniţiale. Administraţia Fondului pentru Mediu va verifica daca investiţia pentru care se solicită ajutor
de stat respectă în totalitate condiţiile pentru a putea fi considerată „investiţie iniţială”. De asemenea,
toate activele care fac obiectul finanţării trebuie să fie noi.
9

(2) Solicitantul trebuie să prezinte Administraţiei Fondului pentru Mediu documente prin
care să justifice necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, precum si efectul stimulativ al
ajutorului.
Se consideră că ajutorul are un efect stimulativ în cazul în care, înainte de a acorda ajutorul de stat în
cauză, Administraţia Fondului pentru Mediu verifică dacă beneficiarul a analizat, în cadrul unui
document intern, viabilitatea proiectului sau a activităţii subvenţionate, în situaţia acordării şi a
neacordării ajutorului, iar documentaţia pregătită de beneficiar demonstrează în mod credibil două sau
mai multe dintre următoarele criterii:
v o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;
v o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a
ajutorului;
v o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru
proiect/activitate ca urmare a ajutorului;
v o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului / activităţii în cauză.
v proiectul nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea în cauză în absenţa ajutorului.
(3) Nu se acordă ajutor în cadrul Schemei pentru proiectele pentru care au fost demarate
lucrările de execuţie25. Se consideră îndeplinită condiţia referitoare la “începerea lucrărilor” dacă
înaintea începerii lucrărilor la proiectul pentru care se solicită sprijin financiar, beneficiarul a depus o
cerere de ajutor la Administraţia Fondului pentru Mediu, responsabilă cu administrarea Schemei, iar
aceasta a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unor verificări de detaliu, proiectul îndeplineşte, în
principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite prin Schemă. În situaţia în care lucrările au început anterior
îndeplinirii acestor condiţii, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.
(4) Nu se acordă sprijin financiar în cadrul Schemei pentru „proiectele mari de investiţii”.
(5) Proiectul este implementat pe teritoriul României.
(6) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului,
achiziţiile publice, informarea şi publicitatea şi egalitatea de şanse.
(7) Proiectul îndeplineşte şi celelalte condiţii specificate în Ghidurile de finanţare ale
Programului RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE), Programului privind gestionarea deșeurilor
prin tehnologii de reciclare precum si ale Programului privind protecția resurselor de apă aplicând
tehnologii de preepurare a apelor uzate nepericuloase, care nu aduc atingere prevederilor în materie
de ajutor de stat.
Capitolul VIII. Durata şi bugetul Schemei
Art. 14 – Prezenta Schemă se aplică până la data de 30 iunie 2014.
Art. 15 – (1) Bugetul total estimat alocat al Schemei este de 15.636.536 euro (echivalent în lei), după
cum urmează:
Program de finanțare
Buget alocat
(euro)
1.Programul privind gestionarea deșeurilor prin tehnologii de 1.118.268
reciclare
2.Programul privind protecția resurselor de apă aplicând 1.118.268
tehnologii de preepurare a apelor uzate nepericuloase
3.Programul RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE)
13.400.000
TOTAL
15.636.536
25

A se vedea definiţia de la Cap.V, art.8, lit.i)
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Pentru Programele 1 și 2 sumele se vor asigura din bugetul Administrației Fondului pentru
Mediu.
Pentru Programul 3 bugetul total este de 13.400.000 euro (echivalent în lei) , din care
11.390.000 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin MFSEE
și 2.010.000 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul
Administrației Fondului pentru Mediu.
(2) În cazul în care nu se va contracta toată suma până la sfârşitul lunii iunie 2014, bugetul se va
redistribui în anii următori în condiţiile elaborării unei noi scheme de ajutor de stat.
(3) Limitele valorii eligibile pentru fiecare proiect din cadrul Programului RO 06 Energie
Regenerabilă (RONDINE) sunt între 170.000 euro și 6.700.000 euro.
Capitolul IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
Art. 16 – Măsurile de sprijin acordate în cadrul Schemei operatorilor economici pentru realizarea de
investiţii iniţiale, constau în alocarea unor sume nerambursabile (granturi) prin Mecanismul Financiar
al Spațiului Economic European 2009-2014 și fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul
Administrației Fondului pentru Mediu.
Art. 17 – Sumele vor fi acordate în mai multe tranşe şi vor fi actualizate la valoarea lor din momentul
acordării ajutorului. Actualizarea se va face utilizând rata de referinţă aplicabilă la data acordării
ajutorului. Data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi.
Capitolul X. Valoarea maximă a finanţării (intensitatea ajutorului de stat)
Art. 18 – Intensitatea ajutorului exprimată în echivalent - subvenţie brută26 nu depăşeşte pragul pentru
ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză; aceste praguri
se aplică pentru intensitatea ajutorului calculată ca procentaj din costurile eligibile ale investiţiilor în
imobilizări corporale şi necorporale.
Intensitatea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi :
a. 40% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul în care investiţia se realizează în regiunea
Bucureşti – Ilfov;
b. 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru celelalte regiuni de dezvoltare.
Art. 19 – Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie
să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 50% din costurile eligibile, fie din resurse proprii, fie din
finanţare externă (credit bancar), sub o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
Capitolul XI. Cheltuielile eligibile
Art. 20 – (1) În sensul prezentei Scheme, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de
cheltuieli cu investiţia iniţială:
Investiţiile în active corporale, cum sunt:
26

În vederea calculării intensităţii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte
taxe.
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– clădiri şi/sau construcţii necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor
aferente proiectului, cu dotările aferente.
– achiziția și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor
proiectului (active corporale).
(2) Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

Capitolul XII. Menţinerea investiţiei
Art. 21 – Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Schemei trebuie menţinută în regiunea
beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor pentru întreprinderi mari
şi 3 ani în cazul IMM-urilor. Această regulă nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui
echipament învechit ca urmare a unei evoluţii tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică
să fie menţinută în regiunea în cauză pentru durata minimă necesară27.
Capitolul XIII. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
Art. 22 – Pentru acelaşi beneficiar, plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit prin
prezenta Schemă trebuie respectat atunci când, pentru aceleaşi costuri eligibile, ajutorul se acordă în
cadrul mai multor scheme sau în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul că finanţarea
provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.
Art. 23 – Ajutorul de stat acordat în cadrul Schemei poate fi cumulat cu un ajutor de minimis acordat
în baza legislaţiei privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul acordării acestuia28, raportat la
aceleaşi costuri eligibile, cu condiţia ca intensitatea rezultată din acest cumul să nu depăşească
intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în prezenta Schemă.
Capitolul XIV. Modalitatea de derulare a Schemei
Art. 24 – (1) Procedura de implementare şi derularea Schemei se desfăşoară după cum urmează:
1. organizarea sesiunilor de finanţare;
2. depunerea dosarelor de finanţare;
3. verificarea conformităţii administrative (verificarea cererilor de finanţare şi a documentelor
însoţitoare) şi a eligibilităţii solicitanţilor/proiectelor; numai proiectele ce trec de această etapă
vor face obiectul etapei următoare;
4. evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor;
5. selecţia proiectelor şi aprobarea acestora;
6. comunicarea rezultatelor sesiunilor de finanțare;
7. întocmirea și semnarea contractelor;
8. în vederea derulării proiectului, beneficiarii finanţării vor depune la sediul AFM cereri de
rambursare însoţite de documentele obligatorii așa cum apar în Ghidurile de finanțare și în
contractele de finanțare
9. finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentaţiei prezentate în conformitate cu
prevederile contractuale;
27
28

În conformitate cu art.12 alin. (2) şi art.13 alin. (2) şi (6) din Regulament
Regulamentul (CE) nr. 1998/2006, publicat în JO L 379 din 28 decembrie 2006
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10. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor, pe o perioadă de 5 ani de la data
finalizării lucrărilor pentru întreprinderi mari şi 3 ani în cazul IMM-urilor.
(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei Scheme, operatorul economic depune la
AFM cererea de finanţare însoţită de toate documentele justificative, la data anunţată pe
paginileoficiale de web ale furnizorului de ajutor de stat - www.afm.ro și - www.rondine.ro, cu ocazia
lansării sesiunilor de finanţare;
(2) Conţinutul integral al dosarului de finanţare ce cuprinde cererea de finanţare şi documentele
însoţitoare, descrierea detaliată a etapelor prevăzute în alin. (1), a criteriilor de selecţie, precum
şi a celorlalte condiţii necesare pentru implementarea Schemei care nu aduc atingere
prevederilor în materia ajutorului de stat sunt stabilite în ghidurile de finanţare publicate
integral pe paginile de internet ale AFM.

Capitolul XV. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
Art. 25 – În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în
conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/199829, furnizorul de ajutor de stat aplică
prevederile referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării prevăzute în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
Art. 26 – Textul Schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea Schemei se publică
integral pe paginile de web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresele http:// www.afm.ro și
- www.rondine.ro,
Art. 27 - Administraţia Fondului pentru Mediu transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al
informaţiilor referitoare la prezenta Schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută la Anexa nr. 3 la
Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în sistemul interactiv SANI, în maximum
20 de zile lucrătoare de la implementarea Schemei. Aceste informaţii se publică în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.”
Art. 28 – Administraţia Fondului pentru Mediu va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de
eligibilitate prevăzute în prezenta Schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a
supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun.
Art. 29 – Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze în conformitate cu prevederile contractului de
finanţare stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze
alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.
Art. 30 – (1) Administraţia Fondului pentru Mediu se va asigura că investiţiile vor fi menţinute în
regiune pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestora pentru întreprinderi mari şi 3 ani în cazul
IMM-urilor..
(2) În situaţia în care constată nerespectarea acestor condiţii, Administraţia Fondului pentru
Mediu va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a
dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.
29

Regulamentul (CE) nr. 994/1998 cu privire la aplicarea art. 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene pentru anumite categorii de ajutoare orizontale, publicat în J.O. L 142 din 14 mai 1998.
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Art. 31 – (1) Furnizorul ajutorului de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la
ajutoarele acordate în cadrul Schemei (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat)
pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor în cadrul Schemei.
(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani
începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul Schemei, toate documentele necesare şi să ţină o
evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei Scheme, a unor scheme de
minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală
a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori de ajutor de stat,
pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de
stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.
Art. 32 – Furnizorul ajutorului de stat va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată
cu privire la prezenta Schemă de ajutor de stat.
Art. 33 – Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite Consiliului Concurenţei o raportare
anuală cu privire la implementarea Schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei
privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui
Consiliului Concurenţei nr. 175/200730 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/200431 cu privire la
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului
CE.

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
PREŞEDINTE
ADRIAN GEARÂP

30

Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 436 din 28 iunie 2007
31
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 794/2004, publicat în J.O. L 140 din 30 aprilie 2004.
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