MINISTERUL MEDIULUI
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

DISPOZIŢIA NR.
Din 21.08.2009

•
•
•

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.112/16.01.2009 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 programul de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie
eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, 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 programul
de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea
calităţii aerului, apei şi solului– 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 programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu
sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, 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.
Art. 4 Finanţarea în cadrul Proiectului se va acorda sub formă de fonduri nerambursabile
(granturi) în mai multe tranşe.
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Art. 5 Schema de ajutor de stat se va aplica pe perioada 2009-2011.
Art. 6 Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul proiectului, pe întreaga
durată de aplicare a acestuia este de 450.000.000 lei astfel:
2009 – 100.000.000 lei
2010 – 150.000.000 lei
2011 – 200.000.000 lei
TOTAL
450.000.000 lei

Art. 7 Numărul estimat al agenţilor economici este de maxim 525.
Art. 8 Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 9 Anexa este parte integrantă a prezentei dispoziţii.

PREŞEDINTE COMITET DIRECTOR
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Schema “de minimis”
“Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme
care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”
1. Prevederi generale:
Art. 1. Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor „de minimis”,
denumită “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu
sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, iniţiată de
Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art. 2. Acordarea ajutoarelor “de minimis” în cadrul acestei scheme se face numai cu
respectarea criteriilor privind ajutorul „de minimis” prevăzute de Regulamentul CE nr.
1998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutorului „de minimis”, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
Art. 3. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia
Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 pentru
aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului „de minimis”, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
Art. 4. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de
dezvoltare.
2. Obiectivul şi scopul schemei:
Art. 5. Valorificarea şi folosirea crescândă a surselor regenerabile de energie constituie
unul dintre angajamentele naţionale pe care România şi le-a asumat prin ratificarea
Protocolului de la Kyoto la Convenţia –cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice în vederea reducerii cantitative şi reducerii emisiilor antropice de gaze cu efect
de seră şi în scopul promovării unei dezvoltări durabile.
Acest obiectiv se atinge prin intermediul proiectelor care vizează achiziţionarea
instalaţiilor care au ca scop valorificarea şi folosirea surselor regenerabile de energie
nefosile (eoliană, solară, geotermală, a valurilor, energia hidro, biomasă). Aceste
investiţii vor contribui la creşterea calităţii mediului şi, în acelaşi timp, vor contribui la
dezvoltarea zonelor în care acestea vor fi amplasate.
Prin acest Proiect se instituie o schemă de ajutor de minimis, în baza căreia se acordă
sprijin financiar nerambursabil (granturi) din Fondul pentru Mediu, în scopul efectuării
investiţiilor necesare modernizării, retehnologizării şi achiziţionării instalaţiilor pentru
producerea energiei din surse regenerabile în sectorul hotelier1, care permit reducerea
consumurilor de materii prime şi energie, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea protecţiei
mediului, dezvoltarea economică şi coeziunea socială a regiunilor în cauză.
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Cu exceptia sectoarelor mentionate la art. 1 din Regulamentul CE nr. 1998/2006
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3. Baza legala:
Art. 6. Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
- Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziţiilor art. 87 şi 88 din
Tratatul CE ajutorului „de minimis”, publicat în Jurnalul Oficial al UE
L379/5/28.12.2006;
- Dispoziţia Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea
Proiectului privind programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de
încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie
eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.
4. Domeniul de aplicare:
Art.7. Prezenta schemă „de minimis” se adresează agenţilor economici care au ca obiect
principal de activitate “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare” –cod CAEN 5510,
sub formă de finanţare nerambursabilă (granturi).
Art. 8. Prezenta schemă „de minimis” nu se aplică pentru:
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuit
şi acvacultură, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000, publicat în Jurnalul
Oficial al UE L 17/21.01.2000;
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în producţia primară
a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în procesarea şi
comercializarea produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în
următoarele cazuri:
- când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii acestor produse
cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de agenţii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către
producători primari.
d) ajutoarele în favoarea activităţilor de export către terţe ţări sau Statele Membre, şi
anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei
reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor
importate;
f) ajutoarele acordate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum
este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria
cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 205/02.08.2002;
g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat
agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier
de marfă contra cost;
h) ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate aşa cum sunt acestea definite în
Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate, publicate Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004.
5. Definitii:
Art. 9. În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
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a. Societăţi în dificultate – întreprinderile definite conform Liniilor directoare
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004);
b. Administrator al schemei – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c. Furnizor de ajutor de stat – Admninistraţia Fondului pentru Mediu.
6. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari:
Art. 10. Solicitanţii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt eligibili pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil agenţii economici
care au ca obiect principal de activitate „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”.
b) sunt întreprinderi înregistrate la Registrul Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea în
România;
c) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu
au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între
creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior,
reglementate prin lege;
d) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte
contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în
vigoare;
e) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani,
de către nici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
f) nu sunt "societăţi în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în
Jurnalul Oficial al Comisiei nr. C 244/01.10.2004);
g) solicitantul demonstrează că deţine resursele financiare necesare pentru co-finanţarea
proiectului (respectiv 50% din valoarea cheltuielilor eligibile);
h) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de
stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi creanţa integral recuperată.
i) valoarea totală a ajutoarelor „de minimis” acordate agentului economic pe o perioadă
de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte
echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul agenţilor economici care
activează în sectorul transporturilor);
j) pentru cheltuielile eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, solicitantul
nu a mai beneficiat de alocări financiare nerambursabile provenite din surse publice;
k) solicitantul se angajează să menţină proprietatea asupra proiectului şi natura activităţii
pentru care s-a acordat finanţarea nerambursabilă (acestea nu trebuie să fie puse drept gaj
sau închiriate) pentru o perioadă de minimum 36 luni de la finalizarea proiectului, şi să
asigure exploatarea optimă şi mentenanţa în perioada de timp menţionată mai sus;
l) solicitantul trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice (de a nu favoriza o
anumită marcă sau tehnologie);
m) compania solicitantului nu are drept principal obiect de activitate vreunul din
sectoarele interzise, de către reglementările Europene în cadrul schemelor “de minimis”,
de la primirea ajutoarelor financiare nerambursabile;
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n) solicitantul trebuie să demonstreze că nu a avut întârzieri în rambursarea curentă sau
anterioară a împrumuturilor comerciale private sau publice şi a schemelor de creditare
(dacă este cazul);
o) solicitantul trebuie să păstreze registre contabile actualizate, în conformitate cu
legislaţia din România;
p) solicitantul trebuie să demonstreze că nu are pierderi financiare, în conformitate cu
declaraţiile fiscale din anul precedent;
q) solicitantul nu trebuie să fi avut vreun incident de plată în anul fiscal precedent (i.e.
emiterea de cecuri neacoperite);
r) solicitanţii trebuie să fie în funcţiune şi trebuie să fi înregistrat profit operaţional în
anul 2008, aşa cum rezultă din declaraţiile lor financiare pentru anul 2008 (Bilanţ şi
Balanţa).
Art. 11. Verificarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute mai sus se realizează de către
Comisia de Analiza constituită prin Dispoziţie a Preşedintelui Administraţiei Fondului
pentru Mediu, înainte de acordarea ajutorului.
7. Modalitatea de acordare a ajutorului „de minimis”:
Art. 12. (1) Măsurile de sprijin acordate operatorilor economici se acordă în baza unei
Cereri de finanţare, însoţită de documentele solicitate.
(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocări financiare
nerambursabile din Fondul pentru Mediu.
(3) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris agenţii economici
beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi
caracterul „de minimis” al acestuia 2.
Art. 13 (1) 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.
Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a
proiectului.
(2) Contribuţia menţionată la alin. (1) va fi asigurată fie din resurse proprii ale
beneficiarului, fie prin finanţare externă (de exemplu credit bancar), într-o formă liberă
de ajutor de stat.
(3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul
ajutorului „de minimis”.
Art. 14. Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor „de minimis” vor
fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare dintre
furnizorul ajutorului (Administraţia Fondului pentru Mediu) şi Beneficiar, excepţie
făcând achiziţia serviciilor de consultanţă pentru pregătirea documentaţiei de proiect.
Art. 15 În cadrul prezentei scheme, ajutorul „de minimis” se va acorda sub formă de
finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea
ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu o rată de referinţă stabilită de
Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.
Art. 16. (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme,
beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele „de minimis” primite în acel an fiscal şi
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Aşa cum este prevăzut la Articolul 3 al Regulamentului CE 1998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea Articolului 87 şi
Articolului 88 al Tratatului la ajutoarele „de minimis”.

4

alte ajutoare „de minimis” primite în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau
ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).
(2) Autoritatea Contractantă va acorda un ajutor „de minimis” după ce va verifica, pe
baza declaraţiei pe propria răspundere a agentului economic, faptul că suma totală a
ajutoarelor „de minimis” primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv
anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse
comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru agenţii economici
care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei.
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor „de minimis” acordate unui agent
economic pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000
Euro (100.000 Euro pentru agenţii economici care activează în domeniul transporturilor),
echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru
acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
(4) Autoritatea Contractantă va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare
de stat sau „de minimis” pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
(5) Ajutoarele „de minimis” acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu
alte ajutoare de stat în sensul art. 87 (1) din Tratatul CE acordate pentru aceleaşi costuri
eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care
depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament
privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
8. Cheltuielile eligibile:
Art. 17. Sunt eligibile pentru finanţare cheltuielile generate de următoarele activităţi:
(a) achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor
prezentului Proiect;
(b) achiziţia de studiu de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile
eligibile;
(c) efectuării probelor de verificare şi încercărilor sistemelor;
(d) construcţiile necesare amplasării şi montării instalaţiilor, echipamentelor şi
subansamblelor achiziţionate conform studiului de fezabilitate.
9. Durata de aplicare a schemei:
Art. 18. Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al
României până la 31.12.2009, în limita bugetului alocat.
10. Bugetul schemei:
Art. 19.(1) Bugetul total al schemei pentru perioada 2009- 2011 este de 450.000.000 lei
(cca. 150 milioane USD).
(2) Bugetul total al schemei este defalcat pe ani astfel:
Anul

USD (milioane)

2009

33,33 (100.000.000 lei)

2010

50 (150.000.000 lei)

2011

66,67 (200.000.000 lei)

Art. 20. Numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 525.
11. Modalitatea de derulare a schemei:
5

Art. 21. Administraţia Fondului pentru Mediu este autoritatea responsabilă de
administrarea prezentei scheme, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător
pentru buna ei desfăşurare.
Art. 22. Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară după cum
urmează:
(1)
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta schemă de ajutor de
minimis, operatorii economici trebuie să înainteze o cerere de finanţare administratorului
schemei de ajutor de minimis. Acesta analizează dacă operatorul economic respectiv
întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis.
(2)
În cazul în care operatorul economic este eligibil pentru a primi o alocare
specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare
în urma procesului de evaluare şi selecţie, administratorul schemei de ajutor de minimis îi
comunică în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza schemei şi
caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr.
1998/2006, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
(3)
Operatorul economic încheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un
contract de finanţare.
(4)
Beneficiarii finanţării (operatori economici) vor depune la sediul AFM cereri de
tragere însoţite de documentele obligatorii:
- contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul
este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în lima
română);
- facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative,
respective chitanţe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz);
- facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing
list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, extrase de cont, documente de transfer a
fondurilor (în cazul importurilor);
- situaţii de lucrări executate de beneficiary, cuantificate valoric (după caz);
- process verbal de recepţie/servicii/lucrări;
- certificate de calitate şi de garanţie;
- declaraţie de conformitate ( a producătorului utilajului);
- dovada plăţii integrale a facturilor aferente tragerilor anterioare;
- declaraţie privind respectarea prevederilor specifice achiziţiilor publice – dacă este
cazul;
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind obligaţiile de plată la
bugetul de stat, bugetul local şi Fondul pentru Mediu;
- balanţa analitică de verificare a lunii precedente;
- alte documente relevante.
În vederea verificării conformităţii documentelor depuse la cererea de tragere şi a
stadiului lucrărilor pentru care se solicită finanţarea se va efectua o vizită la punctul de
lucru unde se implementează proiectul. Pe baza documentaţiei depuse şi în urma vizitei
efectuate se întocmeşte o Notă de constatare, respectiv o Notă de Control şi se efectuează
plata către beneficiarul finanţării.
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(5)
În cazul în care operatorul economic nu este eligibil să primească o alocare
specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de
ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.
Art. 23. (1) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin
care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio condiţie pentru a fi considerat
“firmă în dificultate”, conform Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C244/02).
(3) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe proprie răspundere, referitoare la
alte ajutoare de stat sau „de minimis” acordate pentru aceleaşi costuri eligibile.
Administratorul schemei are obligaţia de a verifica respectarea regulii „de minimis”.
(4) Administratorul schemei are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de
eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul de
investiţii finanţat.
Art. 24. Detalierea modalităţii de derulare a prezentei schemei se regăseşte în Ghidul
Solicitantului, acesta fiind publicate pe site-urile www.mmediu.ro şi www.afm.ro
Art. 25. Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la
Autoritatea Contractantă, va fi anunţată înainte de lansarea apelului de proiecte, pe
paginile web www.mmediu.ro şi www.afm.ro
12. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor:
Art. 26. Schema de ajutor „de minimis” va fi publicată integral pe site-ul Administraţiei
Fondului pentru Mediu la adresa www.afm.ro.
Art. 27. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se
face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
Art. 28. Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în
baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a
fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate
informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia
comunitară in domeniul ajutorului de stat.
Art. 29. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate,
aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor
impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la
momentul respectiv.
(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în
termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de
stat3, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel
naţional.

3

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436
din data de 28.06.2007
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(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor,
Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să
facă verificări la faţa locului.
(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat,
acesta va transmite valori estimative.
(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări,
rambursări, se raportează pana la 31 martie a anului următor anului de raportare.
(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în
termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.6 al O.U.G nr. 117/2006
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007..
Art. 30. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin
intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în
cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru
evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor „de minimis”.
Art. 31. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia
furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate
datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi
monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, conform art. 30, 31, şi 32 şi 33 ale acestei
scheme de ajutor “de minimis”.

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte
VLAD MARCOCI
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