MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

HOTĂRÂREA COMITETULUI DE AVIZARE
nr. 9 din 04.05.2007
Comitetul de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza votului
membrilor săi, la şedinţa din data de 04.05.2007, emite prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă “Proiectul privind reciclarea anvelopelor uzate “(denumit în continuare
Proiect), anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2 Acordarea ajutoarelor de stat in cadrul schemei de ajutor de stat instituita de
Proiect se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional exceptat de la
obligatia notificarii prevazute in Regulamentul Comisiei Europene nr. 1628/2006 privind
aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul
ajutoarelor regionale pentru investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
302 din 1.11.2006.
Art. 3 Finanţarea în cadrul Proiectului se acordă sub forma de fonduri nerambursabile
(granturi) în cuantum de maxim 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului
beneficiarului pentru întreg teritoriul României, cu excepţia Regiunii Bucureşti – Ilfov
unde cuantumul maxim al finantarii este de 40% din costurile eligibile ale proiectului
beneficiarului, conform Hartii ajutoarelor regionale aprobata de Comisia Europeana
pentru Romania, pe perioada 2007 - 2013.
Art. 4. Schema de ajutor de stat se va aplica în perioada 2007-2011.
Art. 5. Bugetul schemei este de 15.000.000 lei, respectiv:
2007 – 4.000.000 lei
2008 – 4.000.000 lei
2009 – 4.000.000 lei
2010 – 2.000.000 lei
2011 – 1.000.000 lei
TOTAL - 15.000.000 lei
Art. 6 Numărul estimat al agenţilor economici este de maxim 10.
Art. 7 Anexa este parte integrantă a prezentei hotărâri.
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PROIECT PRIVIND RECICLAREA ANVELOPELOR UZATE

Capitolul I – Obiectivul proiectului
(1) Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor are ca obiectiv principal stabilirea
măsurilor pe care Statele Membre trebuie să le adopte pentru prevenirea sau reducerea
producerii de deşeuri, precum şi pentru reciclarea sau folosirea ca sursă de energie
alternativă a acestora, în scopul reducerii efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii
oamenilor determinate de activităţile de depozitare a deşeurilor.
(2) Prin implementarea Proiectului privind reciclarea anvelopelor uzate (denumit în
continuare Proiect) se urmăreşte respectarea legislaţiei comunitare şi îndeplinirea
obligaţiilor pe care România şi le-a asumat în domeniul gestionării deşeurilor prin Tratatul
de aderare şi, totodată, respectarea principiului dezvoltării durabile, în conformitate cu
prevederile Declaraţiei de la RIO si Protocolului de la Kyoto la care România este
semnatară.
(3) Obiectivul Proiectului constă în reducerea efectelor negative asupra mediului
determinate de activităţile de depozitare a anvelopelor uzate, prin stimularea efectuării de
investiţii pentru achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii noi de prelucrare şi
valorificare a acestor deşeuri. Aceste investiţii vor contribui la creşterea calităţii mediului
înconjurător şi, în acelaşi timp, la dezvoltarea zonelor în care vor fi realizate.
(4) Prin acest proiect se instituie o schema de ajutor de stat în baza căreia se acordă
sprijin financiar nerambursabil (granturi) din Fondul pentru mediu, pentru efectuarea
investiţiilor necesare realizării de instalaţii noi de reciclare a anvelopelor uzate, prin
procedee mecanice si chimice, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului,
dezvoltarea economică şi coeziunea socială a regiunilor în cauză.
.
Capitolul II Necesitatea implementării proiectului
(5) Proiectul privind reciclarea anvelopelor uzate se înscrie în contextul necesităţii
integrării politicilor de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale şi al
fundamentării unei strategii de dezvoltare durabilă pe termen lung.
(6) Uniunea Europeană acordă importanţă gestionării eficiente a fluxului de anvelope
uzate. Astfel, prin Directiva privind depozitarea deşeurilor 1999/31/CE se interzice
depozitarea anvelopelor uzate întregi începând din iulie 2003 şi depozitarea deşeurilor din
cauciuc începând din iulie 2006.
(7) De asemenea, Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz1 impune celor
care dezmembrează autovehicule să recicleze 80% din greutatea acestora începând cu
luna ianuarie 2006, aspect care va duce la recuperarea cauciucurilor nefolositoare, pentru
a
se
evita
depozitarea
acestora.
(8) Pe baza Directivei Cadru a Deşeurilor şi în conformitate cu prevederile Planului
Naţional de Gestionare a Deşeurilor (cap.II 3.5.7), anvelopele uzate trebuie reciclate sau
1

modificată prin Directiva 2002/525/CE, Directiva 2005/438/CE, Directiva 2005/673/CE
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valorificate termoenergetic cât mai mult posibil, valorificarea energetică realizându-se
numai în cazul în care nu este posibilă valorificarea materială. Hotărârea Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor prevede ca depozitarea anvelopelor întregi sau
tăiate este interzisa. Anvelopele uzate nu trebuie eliminate prin depozitare controlată, nici
în formă originală, nici mărunţite. Conform HG nr. 170/2004 privind gestionarea
anvelopelor uzate, agenţii economici care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizării sunt obligaţi să colecteze anvelope uzate, în limita cantităţilor
introduse de ele pe piaţă în anul precedent şi să reutilizeze, să refolosească ca atare, să
reşapeze, să recicleze şi/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope
uzate colectată.
(9) Deşeurile de cauciuc reprezintă o categorie importantă de deşeuri ce trebuie reciclate
în vederea folosirii ca materie primă secundară sau combustibil alternativ. Pe lângă
beneficiile aduse mediului înconjurător, prin degajarea unor mari suprafeţe de teren
ocupate cu anvelope uzate, cauciucul recuperat poate fi folosit ca materie prima
secundară la obţinerea unor articole din cauciuc, covoare, încălţăminte. Anvelopele
secţionate sau măcinate pot fi utilizate în construcţii de drumuri, acoperiri de pardoseală,
terenuri sportive.
(10) Datele statistice indică faptul că în România cantitatea de anvelope uzate este în
creştere, iar capacitatea de reciclare este insuficientă ceea ce conduce la necesitatea
stimularii activităţii de reciclare a anvelopelor uzate prin sprijin din partea statului. Astfel,
se creează premisele diversificării gamei de deşeuri care pot fi reciclate, în contextul
promovării unei dezvoltări durabile.
Capitolul III Condiţii obligatorii în vederea finanţării
(11) Prin Proiectul privind reciclarea anvelopelor uzate se instituie o schemă în baza
căreia se acordă sprijin financiar din Fondul pentru Mediu pentru realizarea instalaţiilor de
reciclare a anvelopelor uzate prin procedee mecanice şi chimice, agenţilor economici care
activează pe întreg teritoriul României.
(12) Sprijinul financiar acordat agenţilor economici în cadrul Proiectului vizează investiţii în
instalaţii de reciclare a anvelopelor uzate care au ca efect creşterea calităţii mediului
înconjurător. În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru
perioada 2007 - 20132, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional
în baza art. 87(3)(a) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Ajutoarele de stat
pentru investiţii în protecţia mediului pot fi acordate în conformitate cu prevederile
comunitare privind ajutorul de stat regional, daca sunt îndeplinite criteriile si condiţiile de
eligibilitate prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru
perioada 2007 – 2013 sau în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1628/2006 privind
aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul
ajutoarelor regionale pentru investiţii.
(13) Prin Proiectul privind reciclarea anvelopelor uzate, denumit în continuare Proiect, se
instituie o schemă transparentă de ajutor de stat regional care îndeplineşte toate condiţiile
prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1628/2006 privind aplicarea art. 87 şi
88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor regionale pentru
investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 302 din 1.11.2006. În
2

Conform Hărţii naţionale a ajutoarelor de stat cu finalitate regională, aprobată pentru perioada 2007-2013,
întregul teritoriu al României este considerat zonă asistată conform art. 87(3)(a) din Tratatul CE.
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consecinţă, schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia notificării cerută de art.
88(3) din Tratatul CE sub condiţia ca fiecare ajutor acordat în cadrul schemei să
îndeplinească cerinţele prevăzute în regulamentul 1628/2006, denumit în continuare
Regulament.
(14) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă numai pentru realizarea de investiţii
iniţiale în sensul art. 2 alin. 1 lit. c) din Regulament, în regiunile eligibile pentru ajutor
regional, conform hărţii ajutoarelor regionale aprobată de Comisia Europeană pentru
România, pe perioada 2007-2013.
(15) Nu se acordă sprijin financiar în cadrul Proiectului pentru „proiectele mari de investiţii”,
aşa cum sunt definite la art. 2 alin. 1 lit. g) din Regulament.3
(16) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă agenţilor economici, întreprinderi
mari sau IMM-uri4, sub forma de finanţare nerambursabilă (granturi).
(17) Intensitatea ajutorului în echivalent subvenţie brută actualizată5 nu va depăşi plafonul
ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului, plafon aferent regiunii în
care se realizează investiţia, aşa cum este stabilit în Harta naţionala a ajutoarelor de stat
regionale pentru perioada 2007-2013, respectiv 50% pentru toate regiunile, cu excepţia
regiunii Bucureşti-Ilfov unde intensitatea maximă a ajutorului regional este de 40%.
(18) Cheltuielile cu investiţiile iniţiale considerate eligibile pentru ajutor de stat în cadrul
Proiectului sunt aferente:
-

-

clădirii şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi
echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, instalaţii de
alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie,
PSI, intranet (active corporale). Instalaţiile mai sus menţionate sunt aferente doar
interiorului clădirii;
achiziţiei de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor
prezentului Proiect (active corporale);
achiziţiei de tehnologii, brevete, know-how (active necorporale).

(19) Nu sunt eligibile în cadrul Proiectului cheltuielile privind cercetarea, proiectarea,
studiile de impact şi fezabilitate, cele pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, organizarea
licitaţiei, încheierea contractului de achiziţie, cheltuielile cu infrastructura şi suprastructura
în afara obiectivului (dotări cladiri, mobilier etc), achiziţiile de terenuri, pierderea din rata
de schimb valutar, TVA, racordările la utilităţi necesare ( altele decât cele din interiorul
clădirii în care se amplasează instalaţiile), căile de acces, organizarea de şantier, dotările
de laborator, birotică, consumabile, cheltuielile legate de instruirea personalului,
deplasări, salarii, mijloace de transport si alte cheltuieli care nu sunt legate de proiect.
3

“Proiect mare de investitii”: o investiţie iniţială în capital fix ale cărei cheltuieli eligibile depăşesc 50
milioane euro, calculate la preţurile şi rata de schimb în vigoare la data acordării ajutorului; în scopul de a
evita ca un proiect mare de investiţii să poată fi fracţionat artificial în mai multe sub-proiecte, un proiect mare
de investiţii va fi considerat ca un singur proiect de investiţii atunci când investiţia iniţială este realizată, în
cursul unei perioade de trei ani, de către una şi aceeaşi întreprindere şi este constituită dintr-o combinaţie
economică indivizibilă de elemente de capital fix.
4
Conform definiţiei IMM din Regulamentul Comisiei nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 şi art. 88 din
Tratatul CE în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare.
5
Intensitatea ajutorului în echivalent subvenţie brută este valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca
procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor.
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(20) Conform Regulamentului, cheltuielile legate de achiziţionarea unui activ în leasing,
altele decât terenuri şi clădiri, vor fi luate în considerare numai dacă leasingul ia forma
leasingului financiar şi conţine obligaţia cumpărării activului la expirarea termenului
contractului de leasing.
(21) Cheltuielile eligibile în cadrul Proiectului trebuie să respecte principiile unui
management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea
unui raport optim cost-beneficiu la care se va realiza proiectul propus.
(22) Pentru ca investiţiile în active necorporale să fie eligibile, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie folosite exclusiv în societatea care primeşte ajutorul regional;
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
regional pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, dacă acesta este întreprindere mare şi
cel puţin 3 ani dacă este IMM.
(23) Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Proiectului trebuie menţinută în
regiunea beneficiară pentru o perioada de cel puţin 5 ani după finalizarea sa dacă
beneficiarul este întreprindere mare şi cel puţin 3 ani după finalizare dacă beneficiarul este
IMM.
(24) Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul Proiectului trebuie să facă dovada unei
contribuţii de cel puţin 30% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare
externă ( de exemplu credit bancar), într-o formă care este liberă de orice sprijin din partea
statului.
(25) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă în mai multe tranşe. Ajutoarele
acordate în mai multe tranşe vor fi actualizate la valoarea lor din momentul acordării
ajutorului. Actualizarea se va face utilizând rata de referinţă aplicabilă la data acordării
ajutorului.
(26) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului agenţii economici care activează
în toate sectoarele economice şi care vor investi în realizarea unei instalaţii de reciclare a
anvelopelor uzate, cu excepţia agenţilor economici care activează în sectoarele în care se
aplică reguli specifice (cărbune, industria oţelului, fibre sintetice, construcţii navale, pescuit
şi acvacultură, producţia primară a produselor agricole cuprinse în Anexa 1 a Tratatului).
Sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în sectorul transporturilor pentru
achiziţionarea de echipamente de transport.
(27) Conform Regulamentului, nu se acordă sprijin financiar în cadrul Proiectului pentru
următoarele obiective:
- reducerea permanentă sau periodică a cheltuielilor de exploatare ale agenţilor
economici;
- susţinerea activităţilor de export;
- utilizarea cu precădere a produselor naţionale în dauna produselor importate.
(28) Agenţii economici care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare
declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a fi selectaţi în
cadrul Proiectului.
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(29) Agenţii economici care sunt consideraţi „firme în dificultate”, în sensul Instrucţiunilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate6, nu sunt
eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
(30) Cererile de finanţare vor fi înaintate Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)
înainte de începerea lucrărilor de investiţii aferente proiectului.
(31) Administraţia Fondului pentru Mediu va proceda la examinarea proiectelor de investiţii
conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Proiect, iar ajutorul va putea fi acordat numai
după ce AFM a transmis solicitantului confirmarea scrisă cu privire la îndeplinirea
condiţiilor de eligibilitate şi după ce a fost încheiat cu acesta contractul ce va sta la baza
finanţării. În situaţia în care lucrările de investiţii au demarat7 înainte de transmiterea
cererii de finanţare şi înainte ca AFM să confirme în scris că sunt îndeplinite condiţiile de
eligibilitate, proiectul în cauză nu este eligibil pentru a primi ajutor de stat în cadrul
schemei.
(32) Ajutorul de stat acordat în cadrul Proiectului nu se va cumula cu alte ajutoare de stat
în sensul art. 87 (1) din Tratat sau cu alte fonduri comunitare sau naţionale care sunt
acordate în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o
intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea brută maximă admisibilă
prevăzută în prezentul Proiect.
(33) Ajutorul de stat acordat în cadrul Proiectului nu poate fi cumulat cu un ajutor de
minimis, acordat în baza legislaţiei privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul
acordării acestuia, raportat la aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul
generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea brută maximă
admisibilă prevăzută în prezentul Proiect .
(34) Activităţile operatorilor economici care au ca obiect de activitate valorificarea
materială a anvelopelor uzate se vor desfăşura în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare, acte care sunt în concordanţă cu directivele europene care
reglementează domeniul (HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1470/2004 pentru aprobarea Strategiei
naţionale pentru gestionarea deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor,
cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare).
Capitolul 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 pentru întreg
teritoriul României, cu excepţia Regiunii Bucureşti – Ilfov. În cazul în care beneficiarul are
sediul social/punctul de lucru la care se implementează proiectul în Regiunea Bucureşti6

Instrucţiunile privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate publicate in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004
7
Demararea lucrărilor de investiţii reprezintă 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.
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Ilfov, finanţarea se acordă sub formă de fonduri nerambursabile în cuantum de maxim
40% din costurile eligibile ale proiectului.
(36) Intensitatea brută a ajutorului de stat se calculează ţinând cont de valoarea totală a
sprijinului financiar public acordat pentru realizarea proiectului, sprijin financiar care
poate fi din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.
Capitolul V Baza Legală
(37) Baza legală pentru acordarea ajutorului de stat o reprezintă Hotărârea Comitetului de
Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru aprobarea „Proiectului privind
reciclarea anvelopelor uzate”.
Capitolul VI Criterii de selecţie7
(38) 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 economice 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.
(39) 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.
Capitolul VII Beneficiarii
(40) Beneficiază de suport financiar în cadrul schemei de ajutor de stat instituită de
Proiectul privind reciclarea anvelopelor uzate agenţii economici ale căror proiecte
îndeplinesc criteriile şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la Cap. III si VI din prezentul
Proiect şi în Hotărârea Comitetului de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu
pentru aprobarea Proiectului.
(41) Vor beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei un număr de maxim 10 agenţi
economici (atât întreprinderi mari, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii), până la data de
31.12.2011.
Capitolul VIII Bugetul si durata implementării Proiectului
(42) Bugetul schemei este de 15 milioane lei, pentru perioada 2007-2011,respectiv:
7

Criteriile de selecţie prevăzute în Cap. III şi VI din prezentul Proiect se regăsesc şi în Manualul de Operare
al Fondului pentru Mediu.
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2007 - 4 milioane lei
2008 - 4 milioane lei
2009 - 4 milioane lei
2010 - 2 milioane lei
2011 - 1 milion lei
Total -15 milioane lei
Cap.IX Implementarea Proiectului
(43) Beneficiarii finanţării (operatori economici) vor depune la sediul AFM cereri de tragere
însoţite de documentele obligatorii (contractele, facturile, rapoartele tehnico-financiare),
situaţiile de lucrări 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, procese verbale privind licitaţia/selecţia de oferte, certificat de atestare fiscală,
certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale - trimestrial, balanţa analitică de
verificare a lunii precedente, certificate de atestare privind plata obligaţiilor la Fondul
pentru Mediu. 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.
(44) AFM va monitoriza rezultatele implementării proiectului pe o perioadă de 5
ani/respectiv 3 ani pentru IMM de la finalizarea acestuia.
Cap.X Efecte şi beneficii
(45) Efectele scontate ca urmare a implementării Proiectului sunt:
-

diminuarea riscului de poluare prin stocarea temporară a anvelopelor uzate;
creşterea gradului de valorificare a anvelopelor uzate;
reducerea consumurilor de materii prime, în special a celor din surse
neregenerabile, prin utilizarea anvelopelor uzate ca materii prime secundare.
dezvoltarea economică a regiunilor în care se efectuează investiţiile

Cap. XI Transparenţa şi monitorizarea
(46) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în
conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/988, Administraţia Fondului pentru
Mediu va aplica prevederile OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat referitoare la Procedura de pregătire a notificării şi informării.
(47) Textul Proiectului, precum şi textul Hotărârii Comitetului de Avizare 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 furniza Consiliului Concurenţei un rezumat al
informaţiilor referitoare la schema de ajutor de stat instituită de Proiect, în forma prevăzută
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la Anexa 1 a Regulamentului CE nr. 1628/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul
de instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor regionale pentru investiţii, în
vederea transmiterii la Comisia Europeana în maxim 20 de zile lucrătoare de la
implementarea schemei. Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
(49) 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/respectiv 3 ani pentru IMM de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în
care constată nerespectarea acestor criterii, Administraţia Fondului pentru Mediu va
întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a
dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.
(50) 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.
(51) Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza Consiliului Concurenţei orice
informaţie solicitată cu privire la schema de ajutor de stat instituită de Proiect.
(52) 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. 794/20049.

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte
Dr. Mihai Toti

Director Proiecte
Gheorghe Papuc
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