MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

DISPOZIŢIA NR. 96
Din 04.07.2007

•
•
•

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu;
În baza:
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
Hotărârii Guvernului nr.1/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu;
Deciziei nr.4/6.01.2006 emise de Primul-Ministru al României privind numirea în
funcţia de preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu;

Emite prezenta:

DISPOZIŢIE
Art. 1 Se aprobă „Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate – Schema de
minimis”, anexă la prezenta dispoziţie, în baza căruia se vor acorda ajutoare de stat până la pragul
minim prevăzut în legislaţia în vigoare.
Art. 2 Administraţia Fondului pentru Mediu va informa Consiliul Concurenţei intenţia de
acordare a ajutorului de minimis, sub forma schemei instituită de „Proiectul privind administrarea
ariilor naturale protejate – Schema de minimis”, conform art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă
117/21.12.2006.
Art. 3 (1) Finanţările acordate agenţilor economici în baza schemei de minimis instituită de
„Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate – Schema de minimis”, trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind
aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor
de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006,
denumit în continuare Regulament.
(2) Valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic nu poate
depăşi echivalentul în lei (la semnarea contractului de finanţare) a 200.000 Euro pe o perioadă de
trei ani fiscali, indiferent dacă acesta a fost acordat din surse naţionale sau comunitare2. Valoarea
brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic care activează în sectorul
transporturilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro pe o perioadă de trei ani fiscali.
(3) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri
eligibile dacă dintr-un astfel de cumul ar rezulta o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul

1

Aceste plafoane sunt exprimate sub forma de granturi, in valori brute, adica inainte de orice deducere de impozite si
taxe.
2
Art. 2 alin. 2 din Regulament

1

intensităţii prevăzut într-un regulament de exceptări sau într-o decizie de autorizare a ajutorului
de stat.
(4) Sunt finanţate în cadrul Proiectului numai activităţile care vizează administrarea ariilor
naturale protejate, respectând legislaţia de protecţia mediului şi fără a produce impact
semnificativ asupra mediului.
(5) Cheltuielile cu investiţiile noi considerate eligibile pentru ajutor de minimis în cadrul
Proiectului sunt următoarele, în conformitate cu Manualul de Operare al Fondului pentru Mediu :
• realizarea planurilor de management şi a sistemelor de monitoring;
• perfectionarea echipei de administrare (servicii de instruire, transport, cazare şi diurnă pentru
instructori, consumabile, închiriere săli, închiriere video/retroproiectoare, închiriere laptop);
• manoperă aferentă lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;
• închirierea mijloacelor de transport necesare deplasărilor în teren a echipei de realizare a
proiectului;
• achiziţionarea de aparatură profesională: cameră video, aparat foto, binoclu, G.P.S., emiţător
necesare realizării proiectului;
• cheltuieli materiale necesare pentru delimitarea şi atenţionarea cu privire la spaţiul protejat al
ariei protejate;
• servicii de cartografiere;
• publicarea materialelor rezultate (inclusiv cele grafice şi cartografice);
• achiziţionarea de echipament de lucru pentru personalul structurii de administrare: corturi,
uniforme, echipament de protecţie, rucsacuri, primusuri.
• achiziţionarea de echipament de protecţie pentru desfăşurarea activităţilor legate de proiect
(cordelină, carabiniere, opturi de rapel, căţăratoare, ham de căţărare, bocanci traking, pantalon şi
jachetă, mănuşi termoizolante, căşti de protecţie, cremaliera, pitoane, crampoane, cizme, ciocan,
piolet);
• decontarea transportului, cazării şi diurna pentru persoanele implicate în realizarea proiectului
(în limita prevederilor legale aplicabile);
• întreţinerea traseelor, refugiilor, observatoarelor;
• activităţi de educaţie şi conştientizare publică privind aria naturală protejată (în conformitate cu
cheltuielile eligibile pentru proiectele de categoria j) din Manualul de Operare al Fondului pentru
Mediu);
(6) Nu sunt eligibile cheltuielile privind proiectarea, studiile de impact şi de fezabilitate, cele
pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, pentru organizarea licitaţiei, pentru încheierea
contractului de achiziţie, cheltuielile cu infrastructura şi suprastructura în afara obiectivului
(dotări clădiri, mobilier etc), achiziţiile de terenuri, pierderea din rata de schimb valutar, TVA,
racordările la utilităţile necesare, căile de acces, organizarea de şantier, dotările de laborator,
mijloace de transport, salarii şi orice cheltuieli care nu sunt legate de proiect.
(7) Pentru ca investiţiile în active necorporale să fie eligibile, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie folosite exclusiv în societatea care primeşte ajutorul de minimis;
b) să fie considerate active amortizabile;
c) să fie achiziţionate de la terţi, în condiţii de piaţa;
d) să fie incluse în activele firmei şi să rămână în patrimoniul beneficiarului de ajutor de
minimis pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, dacă acesta este întreprindere mare şi cel
puţin 3 ani dacă este IMM.
(8) Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Proiectului trebuie menţinută în regiunea
beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea sa dacă beneficiarul este
întreprindere mare şi cel puţin 3 ani după finalizare dacă beneficiarul este IMM.
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(9) Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul Proiectului trebuie să facă dovada unei contribuţii de
cel puţin 50% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, într-o
formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
(10) Administraţia Fondului pentru Mediu va finanţa 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului
beneficiarului, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 200.000 Euro, respectiv echivalentul în
lei a 100.000 Euro dacă beneficiarul activează în sectorul transporturilor, cu respectarea regulilor
de cumul.
(11) Conform Regulamentului, dacă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unui agent
economic depaşeşte plafoanele menţionate la punctul 10, acest ajutor nu poate beneficia de
prevederile Regulamentului, nici chiar pentru o fracţie care nu depăşeşte aceste plafoane.
(12) Solicitantul de ajutor de minimis în cadrul Proiectului trebuie să depună la Administraţia
Fondului pentru Mediu o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la alte ajutoare de minimis
primite în anul fiscal în curs, precum şi în cei doi ani precedenţi.
(13) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului agenţii economici care activează în
toate sectoarele economice şi care au custodia ariei naturale protejate în care sunt realizate
activităţile de administrare, cu excepţia agenţilor economici care activează în următoarele
sectoare:
- pescuit şi acvacultură;
- producţia primară a produselor agricole;
- transformarea şi comercializarea produselor agricole cuprinse în Anexa 1 a Tratatului;
- industria carboniferă.
(14) Nu se acordă sprijin financiar în cadrul Proiectului pentru următoarele obiective:
- susţinerea activităţilor de export;
- utilizarea cu precădere a produselor naţionale în dauna produselor importate;
- reducerea permanentă sau periodică a cheltuielilor de exploatare ale agenţilor
economici.
(15) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în sectorul transportului rutier de
mărfuri pentru achiziţionarea de echipamente de transport.
(16) Solicitanţii de finanţări din Fondul pentru Mediu în cadrul Proiectului trebuie să
îndeplinească următoarele criterii specifice:
a) să fie persoane juridice care desfaşoară activităţi pe teritoriul României;
b) să funcţioneze şi să aibă activitate economică de cel puţin 6 luni, la data depunerii
Cererii de Finanţare;
c) să acţioneze în nume propriu;
d) să fie proprietari/concesionari/administratori ai 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;
e) să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie.
(17) Agenţii economici care sunt consideraţi „firme în dificultate”, în sensul Instrucţiunilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate3, nu sunt eligibili
pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
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(18) Agenţii economici care, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene, sunt subiectul unei
proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile, nu sunt eligibili pentru
a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
(19) Proiectele solicitanţilor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi către Fondul
pentru Mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra
mediului nu beneficiază de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Art. 4 Finanţarea în cadrul Proiectului se va acorda sub formă de fonduri nerambursabile
(granturi) în mai multe tranşe.
Art. 5 Schema de ajutor de stat se va aplica pe perioada 2007-2010.
Art. 6 Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul proiectului, pe întreaga
durată de aplicare a acestuia este de 9.500.000 lei astfel:
2007 – 1.000.000 lei
2008 – 3.000.000 lei
2009 – 3.000.000 lei
2010 – 2.500.000 lei
TOTAL
9.500.000 lei

Art. 7 Numărul estimat al agenţilor economici este de maxim 20.
Art. 8 Direcţia Proiecte va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 9 Anexa este parte integrantă a prezentei dispoziţii.

Preşedinte
Dr. MIHAI TOTI
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PROIECT PRIVIND ADMINISTRAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE

Cap.I Obiectivul vizat
(1) Obiectivul vizat constă în îmbunătăţirea administrării ariilor naturale protejate, îndeplinirea
obligaţiilor asumate de România prin Documentul de Poziţie al României Cap. 22 Protecţia
Mediului Înconjurător, prin Planul de implementare a Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE
referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, şi a Directivei
Consiliului Europei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.
(2) Proiectul îşi propune respectarea legislaţiei româneşti de protecţia mediului, în special OUG
195/2005 privind protecţia mediului, Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG 236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
completările şi modificările ulterioare, HG 230/2003 privind delimitarea Rezervaţiilor Biosferei,
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi înfiinţarea administraţiilor acestora, HG 2151/2004
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, HG 1581/2005 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, Ordinul MMGA 494/2005
privind aprobarea procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor
naturale protejate, Ordinul MAPAM 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii
biologice.
(3) Urmare a angajamentelor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare s-au stabilit
măsuri pentru instituirea ariilor naturale protejate şi pentru îmbunătăţirea administrării acestora.
(4) Prin acest proiect se instituie o schemă de ajutor de minimis în baza căreia se acordă sprijin
financiar nerambursabil din Fondul pentru Mediu, pentru efectuarea activităţilor necesare
administrării ariilor naturale protejate, ceea ce va contribui la conservarea biodiversităţii.
Cap.II Necesitatea implementării proiectului
(5) În România există 13 Parcuri Naţionale, 13 Parcuri Naturale, precum şi Rezervaţia Biosferei
Delta Dunării. Suprafaţa totală a parcurilor naţionale, parcurilor naturale şi rezervaţiilor biosferei este
de 1.687.512 ha (121.780 ha suprafaţa maritimă), ceea ce reprezintă 7% din suprafaţa terestră a ţării.
În afara parcurilor naţionale, parcurilor naturale şi rezervaţiilor biosferei există circa 935 de rezervaţii
ştiinţifice, monumente ale naturii şi rezervaţii naturale a căror suprafaţă totală este de aproximativ
180.000 hectare. Prin urmare, suprafaţa terestră a ariilor naturale protejate acoperea circa 8% din
suprafaţa terestră a ţării la sfârşitul anului 2005. Urmare a angajamentului luat de statul român în
procesul de aderare, este necesar ca suprafaţa terestră ocupată de ariile protejate să crească până în
anul 2013 la 15 % din suprafaţa totală, procent menţionat în Programul Operaţional Sectorial de
Mediu 2007-2013.
(6) Mare parte din ariile naturale protejate sunt luate în custodie de operatori economici. Astfel, din
parcurile naturale şi naţionale cele mai multe contracte de management al ariilor protejate au fost
semnate cu Regia Naţională a Pădurilor (22 din 25). Legislaţia română permite operatorilor
economici să ia în custodie ariile naturale protejate.
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(7) Structurile de administrare a ariilor naturale protejate sunt recent constituite, cu câteva excepţii,
majoritatea datând din 2003-2004. Structurile de administrare a ariilor protejate nu au suficiente
fonduri, nu beneficiază de o infrastructură adecvată pentru administrarea eficientă şi nu au experienţă
în managementul ariilor protejate. Doar 4 administraţii ale parcurilor naţionale au beneficiat de
sprijin financiar considerabil pentru dezvoltarea infrastructurii. Ca urmare, până în ianuarie 2007,
doar trei planuri de management au fost aprobate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
Ariile naturale protejate necesită un personal calificat şi instruit; întrucât gradul de perfecţionare a
personalului administratorilor ariilor protejate este în general scăzut. Delimitarea şi marcarea ariilor
naturale protejate şi semnalizarea prin panouri şi indicatoare va ajuta la identificarea pe teren a
limitelor, la popularizarea ariei protejate în rândul populaţiei locale şi a vizitatorilor acesteia.
(8) Există arii protejate care datează de câteva decenii, dar pentru care încă nu s-au luat până în
prezent măsuri concrete de management. Din acest motiv, avându-se în vedere şi gradul scăzut de
informare privind protecţia mediului în general, obiectivele, rolul şi funcţiile ariilor protejate nu sunt
cunoscute de populaţia locală şi nici de publicul larg. Ariile protejate sunt percepute uneori de
populaţie ca fiind o impunere din partea statului român, cauza fiind lipsa de informare în domeniu.
Din acest motiv, este esenţial ca activităţile concrete de administrare să fie însoţite de activităţi de
educaţie şi de conştientizare privind importanţa şi rolul ariilor protejate.
(9) În prezent, ca urmare a presiunii economice şi a resurselor financiare precare, ariile naturale
protejate se confruntă cu presiuni ridicate cauzate de exploatările ilegale, de explozia suprafeţei
construite, de turismul necontrolat, de vânătoarea şi pescuitul ilegale, ceea ce a dus la pierderi
ireversibile ale biodiversităţii în România şi la degradarea habitatelor. Cea mai mare parte din ariile
naturale protejate se situează în zone montane sau în zone de luncă, cu slabă dezvoltare economică,
fiind în general afectate de probleme socio-economice, actorii locali neavând resurse pentru
administrarea ariei protejate.
(10) Este important de subliniat că ariile naturale protejate pot constitui modele de dezvoltare
durabilă, în conformitate cu principiile enunţate în Declaraţia de la Rio de Janeiro privind mediul şi
dezvoltarea, declaraţie semnată de statul român. Ecoturismul este considerat la nivel internaţional
drept cea mai bună soluţie de dezvoltare a teritoriilor cu elemente de patrimoniu natural şi cultural,
fiind o direcţie de dezvoltare ce trebuie avută în vedere în procesul de management al ariilor naturale
protejate. Identificarea de noi trasee, inclusiv trasee tematice, amenajarea corespunzătoare a traseelor
turistice, întreţinerea marcajelor şi amenajărilor deja existente, toate acestea sunt obiective ce trebuie
urmărite prin administrarea ariilor protejate.

Cap.III Condiţii obligatorii în vederea finanţării
(11) Marcajele efectuate pentru delimitarea ariilor protejate trebuie să respecte prevederile
articolului 9 din HG 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi
parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora. Marcajele şi semnele indicatoare
realizate pentru întreţinerea traseelor turistice trebuie să respecte prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi
organizarea activităţii de salvare în munţi.
(12) Echipamentele şi serviciile care vor fi achiziţionate de către beneficiarii ajutorului de stat
trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor de management ale ariilor protejate menţionate în
Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările şi modificările
ulterioare.
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(13) Transportul şi diurna persoanelor implicate în proiect se decontează în cuantumul prevăzut
de lege pentru instituţiile bugetare (HG 1860/2006).
(14) Prin Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate, se instituie o schemă de ajutor
de minimis în baza căreia se acordă sprijin financiar din Fondul pentru Mediu pentru îndeplinirea
activităţilor de administrare a ariilor naturale protejate agenţilor economici (întreprinderi mari şi
IMM-uri) care desfăşoară activităţi economice pe întreg teritoriul Romăniei şi care deţin custodia
ariilor naturale protejate pe teritoriul cărora se desfăşoară activităţile pentru care se acordă sprijin
financiar, în conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr. 494/2005 privind aprobarea
procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate.
(15) În cadrul Proiectului privind administrarea ariilor naturale protejate, sprijinul financiar se
acordă cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr.
1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din
28.12.2006, denumit în continuare Regulament.
(16) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă agenţilor economici, sub formă de
finanţare nerambursabilă (granturi).
(17) Valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic nu poate
depaşi echivalentul în lei (la semnarea contractului de finanţare) a 200.000 Euro pe o perioadă de
trei ani fiscali, indiferent dacă acesta a fost acordat din surse naţionale sau comunitare2. Valoarea
brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care activează în sectorul
transporturilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro pe o perioadă de trei ani fiscali.
(18) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri
eligibile dacă dintr-un astfel de cumul ar rezulta o intensitate a ajutorului care depaşeşte nivelul
intensităţii prevăzut într-un regulament de exceptări sau într-o decizie de autorizare a ajutorului
de stat.
(19) Sunt finanţate numai activităţile care vizează administrarea ariilor naturale protejate,
respectând legislaţia de protecţia mediului şi fără a produce impact semnificativ asupra
mediului.
(20) Cheltuielile cu investiţiile noi considerate eligibile pentru ajutor de minimis în cadrul
Proiectului sunt următoarele, în conformitate cu Manualul de Operare al Fondului pentru Mediu :
• realizarea planurilor de management şi a sistemelor de monitoring;
• perfecţionarea echipei de administrare (servicii de instruire, transport, cazare şi diurnă pentru
instructori, consumabile, închiriere săli, închiriere video/retroproiectoare, închiriere laptop);
• manoperă aferentă lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;
• închirierea mijloacelor de transport necesare deplasărilor în teren a echipei de realizare a
proiectului;
• achiziţionarea de aparatură profesională: cameră video, aparat foto, binoclu, G.P.S., emiţător
necesare realizării proiectului;
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• cheltuieli materiale necesare pentru delimitarea şi atenţionarea cu privire la spaţiul protejat al
ariei protejate;
• servicii de cartografiere;
• publicarea materialelor rezultate (inclusiv cele grafice şi cartografice);
• achiziţionarea de echipament de lucru pentru personalul structurii de administrare: corturi,
uniforme, echipament de protecţie, rucsacuri, primusuri.
• achiziţionarea de echipament de protecţie pentru desfăşurarea activităţilor legate de proiect
(cordelină, carabiniere, opturi de rapel, căţăratoare, ham de căţărare, bocanci traking, pantalon şi
jachetă, mănuşi termoizolante, căşti de protecţie, cremaliera, pitoane, crampoane, cizme, ciocan,
piolet);
• decontarea transportului, cazării şi diurnei pentru persoanele implicate în realizarea proiectului
(în limita prevederilor legale aplicabile);
• întreţinerea traseelor, refugiilor, observatoarelor;
• activităţi de educaţie şi conştientizare publică privind aria naturală protejată (în conformitate cu
cheltuielile eligibile pentru proiectele de categoria j) din Manualul de Operare al Fondului pentru
Mediu);
(21) Nu sunt eligibile cheltuielile privind proiectarea, studiile de impact şi de fezabilitate, cele
pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, pentru organizarea licitaţiei, pentru încheierea
contractului de achiziţie, cheltuielile cu infrastructura şi suprastructura în afara obiectivului
(dotări clădiri, mobilier etc), achiziţiile de terenuri, pierderea din rata de schimb valutar, TVA,
racordările la utilităţile necesare, căile de acces, organizarea de şantier, dotările de laborator,
mijloace de transport, salarii şi orice cheltuieli care nu sunt legate de proiect.
(22) Cheltuielile eligibile în cadrul Proiectului trebuie să respecte principiile unui management
financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim
cost-beneficiu la care se va realiza proiectul propus.
(23) Pentru ca investiţiile în active necorporale să fie eligibile, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie folosite exclusiv în societatea care primeşte ajutorul de minimis;
b) să fie considerate active amortizabile;
c) să fie achiziţionate de la terţi, în condiţii de piaţă;
d) să fie incluse în activele firmei şi să rămână în patrimoniul beneficiarului de ajutor de
minimis pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, dacă acesta este întreprindere mare şi cel
puţin 3 ani dacă este IMM.
(24) Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Proiectului trebuie menţinută în regiunea
beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea sa dacă beneficiarul este
întreprindere mare şi cel puţin 3 ani după finalizare dacă beneficiarul este IMM.
(25) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul Proiectului trebuie să facă dovada unei
contribuţii de cel puţin 50% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare
externă, într-o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
(26) Administraţia Fondului pentru Mediu va finanţa 50% din cheltuielile eligibile ale
proiectului beneficiarului, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 200.000 Euro, respectiv
echivalentul în lei a 100.000 Euro dacă beneficiarul activează în sectorul transporturilor, cu
respectarea regulilor de cumul prevazute la paragrafele 17 si 18.
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(27) Conform Regulamentului, dacă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unui agent
economic depăşeşte plafoanele menţionate la punctul 17, acest ajutor nu poate beneficia de
prevederile Regulamentului, nici chiar pentru o fracţie care nu depăşeşte aceste plafoane.
(28) Solicitantul de ajutor de minimis în cadrul Proiectului trebuie să depună la Administraţia
Fondului pentru Mediu o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la alte ajutoare de minimis
primite în anul fiscal în curs, precum şi în cei doi ani precedenţi.
(29) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă în mai multe tranşe3.
(30) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului agenţii economici care activează în
toate sectoarele economice şi care au custodia ariei naturale protejate în care sunt realizate
activităţile de administrare, cu excepţia agenţilor economici care activează în următoarele
sectoare:
- pescuit şi acvacultură;
- producţia primară a produselor agricole;
- transformarea şi comercializarea produselor agricole cuprinse în Anexa 1 a Tratatului de
aderare;
- industria carboniferă.
(31) Nu se acordă sprijin financiar în cadrul Proiectului pentru următoarele obiective:
- susţinerea activităţilor de export;
- utilizarea cu precădere a produselor naţionale în dauna produselor importate;
- reducerea permanentă sau periodică a cheltuielilor de exploatare ale agenţilor
economici.
(32) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în sectorul transportului rutier de
mărfuri pentru achiziţionarea de echipamente de transport.
(33) Agenţii economici care, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene, sunt subiectul unei
proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile nu sunt eligibili pentru
a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
(34) Agenţii economici care sunt consideraţi „firme în dificultate”, în sensul Instrucţiunilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate4, nu sunt eligibili
pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
Cap.IV Forma de finanţare
(35) Finanţarea în cadrul Proiectului se acordă sub formă de fonduri nerambursabile (granturi) în
cuantum de maxim 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, cu respectarea plafoanelor
maxime pentru ajutorul de minimis şi a regulilor de cumul, prevăzute la Capitolul III, paragrafele
17 si 18.

3

Conform art. 2 alin. 3 din Regulament, ajutoarele acordate în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea lor din
momentul acordării ajutorului.
4
Instructiunile privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate publicate in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004
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Cap.V Baza legală
(36) Baza legală pentru acordarea ajutorului de stat o reprezintă Dispoziţia Preşedintelui
Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind administrarea ariilor
naturale protejate nr. 96/04.07.2007, emisă în baza art. 4, alin (3) din OUG 196/2005.
Cap.VI Criterii de selecţie
(37) Criteriile de evaluare şi selecţie sunt reprezentate de totalitatea condiţiilor şi criteriilor de
eligibilitate prevăzute la Cap. III din prezentul Proiect. În plus, solicitanţii de finanţări din
Fondul pentru Mediu în cadrul Proiectului trebuie să îndeplinească următoarele criterii
specifice:
a) să fie persoane juridice care desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
b) să funcţioneze şi să aibă activitate economică de cel puţin 6 luni, la data depunerii
Cererii de Finanţare;
c) să acţioneze în nume propriu;
d) să fie proprietari/concesionari/administratori ai 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;
e) să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie.
(38) Proiectele solicitanţilor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi către Fondul
pentru Mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra
mediului nu beneficiază de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Cap.VII Beneficiarii
(39) Beneficiază de suport financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis instituită de
Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate agenţii economici ale căror proiecte
îndeplinesc criteriile şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la Cap. III si VI din prezentul
Proiect şi în Dispoziţia Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea
Proiectului.
(40) De acest ajutor de minimis va beneficia un număr de maxim 20 agenţi economici (atât
întreprinderi mari, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii), până la data de 31.12.2010.
Cap.VIII Bugetul şi durata implementării Proiectului
(41) Bugetul schemei este de 9.500.000 lei, pentru perioada 2007- 2010, respectiv:
2007 – 1.000.000 lei
2008 – 3.000.000 lei
2009 – 3.000.000 lei
2010 – 2.500.000 lei
TOTAL –
9.500.000 lei
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Cap.IX Implementarea Proiectului
(42) Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu cereri de
tragere (conform modelului din Manualul de Operare, anexă la contractul de finanţare) însoţite
de documentele obligatorii (contractele, facturile, rapoartele tehnico-financiare, situaţiile de
lucrări executate de beneficiar cuantificate valoric (după caz), comenzi şi devize, procese-verbale
de recepţie bunuri/servicii/lucrări, declaraţii vamale, dispoziţii de plată externe, documente de
transfer a fondurilor (în cazul importurilor), ordine de plată, chitanţe fiscale, registru de casă,
hotărârea comisiei de evaluare cu referire la rezultatul procedurii de achiziţie publică, extras de
cont şi adresă din partea băncii creditoare cu privire la actualitatea împrumutului şi suma de plată
reprezentând dobânda pentru luna respectivă (în cazul susţinerii dobânzii), certificat de atestare
fiscală, certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale-trimestrial, balanţa analitică de
verificare a lunii precedente). Pe baza documentatiei depuse şi în urma vizitei efectuate de
personalul AFM se întocmeşte o Notă de constatare, respectiv o Notă de Control şi se efectuează
plata către beneficiarul finanţării.
(43) AFM va monitoriza rezultatele implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la
finalizarea acestuia.
Cap.X Efecte şi beneficii
(44) Efectele scontate ca urmare a implementării Proiectului sunt:
•
•
•
•

conservarea biodiversităţii
protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
reducerea şi limitarea impactului asupra mediului
aplicarea mai eficientă a reglementărilor în vigoare privind administrarea ariilor naturale
protejate.

(45) Implementarea proiectului are ca rezultat îmbunătăţirea managementului ariilor protejate şi
diminuarea impactului provocat de activităţile umane în cadrul ariilor naturale protejate.
Cap. XI Transparenţa şi monitorizarea
(46) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis,
Administraţia Fondului pentru Mediu va aplica prevederile art.6 din OUG nr. 117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat referitoare la schemele de minimis şi va
transmite spre informare Consiliului Concurenţei schema de ajutor de minimis instituită de
Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate, în termen de 15 zile de la data adoptării.
(47) Textul Proiectului, precum şi textul Dispoziţiei Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru
Mediu pentru aprobarea Proiectului vor fi publicate integral pe site-ul Administraţiei Fondului
pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro/.
(48) Administraţia Fondului pentru Mediu va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de
eligibilitate prevăzute în prezentul Proiect pe toată durata de derulare a schemei şi pe o perioadă
de 5 ani de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii,
Administraţia Fondului pentru Mediu va întreprinde toate demersurile necesare pentru
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recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor
comunitare în vigoare.
(49) Administraţia Fondului pentru Mediu va păstra, pentru o perioadă de 10 ani începând de la
data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei, toate informaţiile referitoare la ajutoarele
acordate în cadrul schemei de ajutor de stat instituită de Proiect, pentru a stabili dacă sunt
respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.
(50) Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza Consiliului Concurenţei orice informaţie
solicitată cu privire la schema de ajutor de minimis instituită de Proiect.
(51) Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite Consiliului Concurenţei un raport anual
cu privire la implementarea schemei în forma prevăzută de capitolul III al Regulamentului (CE)
nr. 794/20045.

PRESEDINTE
Dr. MIHAI TOTI

Director PROIECTE
GHEORGHE PAPUC

5

Regulamentul Comisiei (EC) nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (EC)
nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE, publicat in Jurnalul Oficial nr. OJ L 140 din
30.04.2004
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