MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

HOTĂRÂREA COMITETULUI DE AVIZARE
nr. 12 din 07.08.2007
Comitetul de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza votului
membrilor săi, la şedinţa din data de 07.08.2007, emite prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă “Proiectul privind reducerea emisiilor în aer a dioxidului de sulf,
dioxidului de azot, particulelor şi pulberilor în suspensie, plumb, monoxid de carbon,
benzen şi COV “(denumit în continuare Proiect), anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2 Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat instituită de
Proiect se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional exceptat de la
obligaţia notificării prevăzute în 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 finanţării este de 40% din costurile eligibile ale proiectului
beneficiarului, conform Hărţii ajutoarelor regionale aprobata de Comisia Europeană
pentru România, pe perioada 2007 - 2013.
Art. 4. Pentru agenţii economici care procesează şi comercializarea produse agricole,
intensitatea maximă admisă a ajutorului acordat în cadrul schemei va fi:
• 50% din costurile eligibile dacă beneficiarul este întreprindere mică sau mijlocie;
• 25 % din costurile eligibile dacă beneficiarul are mai puţin de 750 de salariaţi
şi/sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane euro1;
Întreprinderile care procesează şi comercializează produse agricole al căror număr
de salariaţi este mai mare de 750 persoane şi a căror cifră de afaceri depăşeşte
200 milioane euro nu sunt eligibile pentru ajutor de stat în cadrul Proiectului.
Art. 5. Schema de ajutor de stat se va aplica în perioada 2007-2011.

1

Calculul acestora se va face conform Recomandării Comisiei nr. 2003/361/CE, publicată în OJ L 124/20,05,2003,
iar beneficiarul trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii ale acestei recomandări.
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Art. 6. Bugetul schemei este de 100.000.000 lei, respectiv:
2007 – 30.000.000 lei
2008 – 30.000.000 lei
2009 – 20.000.000 lei
2010 – 10.000.000 lei
2011 – 10.000.000 lei
TOTAL - 100.000.000 lei
Art. 7 Numărul estimat al agenţilor economici este de maxim 15.
Art. 8 Anexa este parte integrantă a prezentei hotărâri.
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PROIECT PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR ÎN AER A DIOXIDULUI DE SULF,
DIOXIDULUI DE AZOT, PARTICULELOR ÎN SUSPENSIE, PULBERILOR ÎN
SUSPENSIE, PLUMB, MONOXID DE CARBON, BENZEN ŞI COMPUŞI ORGANICI
VOLATILI

Cap.I Obiectivul vizat
(1) Având în vedere programul comunitar de politică şi acţiune în materie de mediu şi
dezvoltare durabilă, Consiliul Uniunii Europene a emis reglementări care stabilesc
obiective pe termen lung în domeniul calităţii aerului.
(2) Directivele Consiliului nr. 1999/30/CE1 si 2000/69/CE2 prevăd valori limită pentru
emisiile de anhidridă sulfuroasă, dioxid şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb
în aerul ambiant, respectiv valori limită pentru emisiile de benzen şi monoxid de carbon,
provenite din activităţile industriale.
(3) Directiva Consiliului nr. 1999/13/CE3 are ca obiectiv stabilirea măsurilor de prevenire
sau reducere a efectelor directe şi indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili
datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, în mediul
înconjurător şi în principal în aer, precum şi reducerea riscurilor potenţiale pentru
sănătatea publică. De asemenea, Directiva 94/63/CE4 a Parlamentului European şi a
Consiliului stabileşte măsuri tehnice privind controlul emisiilor de compuşi organici
volatili rezultaţi din activităţile de depozitare şi distribuţie a benzinei de la terminale la
staţiile service, iar Directiva 2004/42/EC5 a Parlamentului European şi a Consiliului din
21 aprilie 2004 prevede limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate folosirii
solvenţilor organici în vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor
vehiculelor.
(4) Prin implementarea Proiectului privind reducerea emisiilor in aer a dioxidului de sulf,
dioxidului de azot, particulelor in suspensie, pulberilor in suspensie, plumb, monoxid de
carbon, benzen si compusi organici volatili (denumit in continuare Proiect) se urmareste
respectarea legislatiei comunitare, indeplinirea obligatiilor pe care Romania si le-a
asumat in domeniul calitatii aerului prin Tratatul de aderare şi, totodată, respectarea
principiului dezvoltarii durabile, în conformitate cu prevederile Declaraţiei de la RIO si
Protocolului de la Kyoto la care România este semnatară.
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Directiva nr. 1999/30/CE privind valorile limita pentru anhidrida sulfuroasa, dioxidul si oxizii de azot,
particule si plumb in aerul ambiant, JO L 163/29.06.1999
2
Directiva nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul ambiant, JO
L 313/13.12.2000
3
Directiva nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii
solventilor organici in anumite activitati si instalatii, JO L 85/29.03.1999
4
Directiva nr. 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea
benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, JO L 365/31.12.1994
5
Directiva nr. 2004/42/EC privind JO L 143/30.04.2003 privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili datorate folosirii solventilor organici in vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor
vehiculelor, care amendeaza Directiva nr. 1999/13/CE.
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(5) Obiectivul Proiectului constă în reducerea efectelor negative asupra mediului
determinate de activităţile industriale, prin stimularea realizării de investiţii pentru
achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii noi care să asigure prevenirea
sau reducerea emisiilor poluante rezultate în procesele de producţie. Aceste investiţii
vor contribui la creşterea calităţii mediului înconjurător şi, în acelaşi timp, la dezvoltarea
zonelor în care vor fi realizate.
(6) Prin acest Proiect se instituie o schemă de ajutor de stat în baza căreia se acordă
sprijin financiar nerambursabil (granturi) din Fondul pentru mediu, în scopul efectuării
investiţiilor necesare realizării de instalaţii noi de reducere a emisiilor în aer a SO2, NO2,
particulelor şi pulberilor în suspensie, Pb, CO, benzen şi compusi organici volatili (COV)
ceea ce va contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului, dezvoltarea economică şi
coeziunea socială a regiunilor în cauză.
Cap.II Necesitatea implementării proiectului
(7) Proiectul privind reducerea emisiilor în aer 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.
(8) Uniunea Europeană a preluat valorile ghid ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
pentru diferiţi poluanţi emişi în atmosferă, pe care le-a impus ca valori limită ce
constituie obiective privind calitatea aerului. România a preluat în legislaţia naţională
aceste obiective pentru realizarea cărora au fost stabilite termene fixe de îndeplinire, în
concordanţă cu prevederile legislaţiei europene specifice.
(9) Tabelul de mai jos prezintă valorile limită pentru emisiile de poluanţi atmosferici:
Poluant

Valoarea limită

Benzen

5µg/m3

Monoxid de carbon

10mg/m

Plumb

0,5 µg/m
3
200 µg/m , care nu
trebuie depăşită de mai
mult de 18 ori pe an
3
40 µg/m
50 µg/m3, care nu
trebuie depăşită de mai
mult de 35 de ori pe an
40 µg/m3
20 µg/m3
350 µg/m3, care nu
trebuie depăşită de mai
mult de 24 de ori pe an
3
125 µg/m , care nu
trebuie depăşită de mai
mult de 3 ori pe an

Dioxid de azot

Particule (PM10)

Dioxid de sulf

3

3

Perioada de
mediere

Data intrării în
vigoare

1 an
8 ore (valoarea maximă
zilnică a mediilor
glisante calculate din
mediile orare)
1 an

1 ianuarie 2010

1 oră

1 ianuarie 2010

1 an

1 ianuarie 2010

24 ore

1 ianuarie 2007

1 an
1 an

1 ianuarie 2007
1 ianuarie 2010

1 oră

1 ianuarie 2007

24 ore

1 ianuarie 2007

1 ianuarie 2007
1 ianuarie 2007

2

(10) Reducerea poluării aerului produsă de diverşi poluanţi solizi (praf şi alte pulberi,
rumeguş, fire şi fibre textile, particule metalice sau din material plastic rezultate în urma
diverselor procese tehnologice) reprezintă o prioritate pentru numeroşi agenţi
economici, în special din industria prelucrării lemnului, industria textilă etc.6
(11) Pe de altă parte, având în vedere acţiunea nocivă a emisiilor de COV asupra
sănătăţii oamenilor şi mediului, în România o altă prioritate o constituie reducerea
acestor emisii provenite de la activităţile şi instalaţiile nominalizate în directivele
europene7, aparţinând industriilor constructoare de maşini, chimică şi petrochimică,
mase plastice, lacuri şi vopsele, pielărie şi încălţăminte, textile, automobile,
medicamente, electronică şi electrotehnică etc.
(12) Conform celui de-al Şaselea Program de Acţiune privind Mediul care acoperă
perioada 2001-2010, Strategia tematică privind poluarea atmosferei8 prevede atingerea
unor nivele de calitate a aerului care să nu producă impact negativ semnificativ sau
riscuri, asupra sănătăţii umane ori asupra mediului. Astfel, sunt fixate valori maxime ale
concentraţiei admise şi pentru particulele (pulberile în suspensie) cu diametru mai mic
de 2,5 microni (PM2,5), precum şi o ţintă intermediară de reducere cu 20% pentru
perioada 2010-2020.
(13) Prin Legea nr. 271/2003, publicată în M.Of. nr. 470/2.07.2003 a fost ratificat
„Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe
lungi referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic”, semnat
de România la Gothenburg în 1999. În anexa 2 a acestui Protocol, pentru ţările Părţi,
sunt prevăzute plafoanele de emisie aferente anului 2010 pentru diverşi poluanţi, printre
care şi compuşii organici volatili. Pentru România, plafoanele de emisie a compuşilor
organici volatili admise în anul 2010, conform Planului de acţiune pentru implementarea
Directivei nr. 1999/13/CE, sunt următoarele:

Poluant

COV

Niveluri de
emisie in 1990
(mii tone)
616

Plafoane de
emisie in 2010
(mii tone)
523

Reducerea
emisiilor fata de
1990
(%)
15

(14) Implementarea proiectului privind reducerea emisiilor poluante în aer va contribui
la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, respectarea prevederilor Directivei
90/394/CE privind protecţia muncitorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
6

Praful are o structură complexă, el conţinând substanţe organice şi anorganice, sulfaţi, fibre textile,
carbon sau siliciu. Nu există în prezent nici un colţ al lumii care să nu fie contaminat. În Antarctica, de
pildă, se găsesc între 10-100 de particule de praf la 1 cm3 de aer, iar în aerul unui oraş industrial se
găsesc peste 100 miliarde de particule/m3
7
În conformitate cu prevederile Directivei nr. 99/13/CE, emisiile de COV provin de la categorii de activităţi
precum: acoperire de protecţie (metal, lemn, plastic, textile, ţesături, piele, autovehicule), acoperire cu
adeziv, acoperirea bobinelor, curăţare uscată, fabricarea încălţămintei, fabricarea preparatelor de
acoperire, a lacurilor, a cernelurilor şi a adezivilor, fabricarea produselor farmaceutice, tipărire, conversia
cauciucului, curăţarea şi degresarea suprafeţelor, extracţia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor
animale, acoperirea sârmei bobinate, impregnarea lemnului, laminarea lemnului şi materialului plastic.
8
Comunicarea Comisiei Europene din 21 septembrie 2005
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agenţii cancerigeni şi mutageni la locul de muncă9, realizarea unei dezvoltări economice
durabile.
Cap. III Condiţii obligatorii în vederea finanţării
(15) Prin Proiectul privind reducerea emisiilor în aer, se instituie o schemă de ajutor de
stat transparentă în baza căreia se acordă sprijin financiar din Fondul pentru Mediu
pentru realizarea instalaţiilor de reducere a emisiilor de SO2, NO2, particulelor şi
pulberilor în suspensie, Pb, CO, benzen şi COV, agenţilor economici care activează pe
întreg teritoriul României.
(16) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă agenţilor economici, întreprinderi
mari sau IMM-uri10, sub formă de finanţare nerambursabilă (granturi).
(17) Sprijinul financiar acordat agenţilor economici în cadrul Proiectului vizează investiţii
în instalaţii de reducere a emisiilor poluante care au ca efect creşterea calităţii mediului
înconjurător şi dezvoltarea economică durabilă. În conformitate cu Harta naţională a
ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007 - 201311, întreg teritoriul României
este eligibil pentru ajutor de stat regional în baza art. 87(3)(a) din Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene.
(18) Ajutoarele de stat pentru investiţii în protecţia mediului pot fi acordate în
conformitate cu prevederile comunitare privind ajutorul de stat regional, dacă sunt
îndeplinite criteriile şi 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.
(19) În cadrul Proiectului privind reducerea emisiilor, Sprijinul financiar se acordă cu
respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în 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, denumit în continuare Regulament.
(20) 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.
(21) 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.12
9

Directiva nr. 90/394/CE, modificata prin Directiva nr. 1999/38/CE care stabileste valorile limita de
expunere profesionala pentru anumiti agenti mutageni si cancerigeni.
10
Conform definitiei IMM din Regulamentul Comisiei nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si art. 88 din
Tratatul CE in cazul ajutoarelor acordate intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
11
Conform Hartii nationale a ajutoarelor de stat cu finalitate regionala, aprobata pentru perioada 20072013, intregul teritoriu al Romaniei este considerat zona asistata conform art. 87(3)(a) din Tratatul CE.
12
“Proiect mare de investitii”: o investitie initiala in capital fix ale carei cheltuieli eligibile depasesc 50
milioane euro, calculate la preturile si rata de schimb in vigoare la data acordarii ajutorului; In scopul de a
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(22) Intensitatea ajutorului în echivalent subvenţie brută actualizată13 nu va depaşi
plafonul ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului, plafon aferent
regiunii în care se realizează investiţia, aşa cum este stabilit în Harta naţională 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%.
(23) Pentru agenţii economici care procesează şi comercializează produse agricole,
intensitatea maximă admisă a ajutorului acordat în cadrul schemei va fi:
• 50% din costurile eligibile dacă beneficiarul este întreprindere mică sau mijlocie;
• 25% din costurile eligibile dacă beneficiarul are mai puţin de 750 de salariaţi
şi/sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane euro14
(24) Întreprinderile care procesează şi comercializează produse agricole al căror număr
de salariaţi este mai mare de 750 persoane şi a căror cifră de afacere depăşeşte 200
milioane euro nu sunt eligibile pentru ajutor de stat în cadrul Proiectului.
(25) Cheltuielile cu investiţiile iniţiale considerate eligibile pentru ajutor de stat în cadrul
Proiectului sunt aferente:
- realizării clădirilor 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).
(26) Nu sunt eligibile în cadrul Proiectului cheltuielile privind cercetarea, proiectarea,
studiile de impact şi fezabilitate, cele pentru obţinerea de avize si autorizaţii,
organizarea licitaţiei, 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 utilităţi necesare, căile de
acces, organizarea de şantier, dotările de laborator, birotică, consumabile, cheltuielile
legate de instruirea personalului, deplasări, salarii, mijloace de transport şi alte cheltuieli
care nu sunt legate de proiect. De asemenea, nu sunt eligibile costurile cu
achiziţionarea containerelor mobile (cisterne auto, vagoane cisterna şi nave fluviale),
rezervoarelor şi a altor instalaţii de depozitare, terminalelor, staţiilor de distribuţie a
benzinei;

evita ca un proiect mare de investitii sa poata fi fractionat artificial in mai multe sub-proiecte, un proiect
mare de investitii va fi considerat ca un singur proiect de investitii atunci cand investitia initiala este
realizata, in cursul unei perioade de trei ani, de catre una si aceeasi intreprindere si este constituita dintro combinatie economica indivizibila de elemente de capital fix.
13
Intensitatea ajutorului in echivalent subventie bruta este valoarea actualizata a ajutorului exprimata ca
procent din valoarea actualizata a costurilor eligibile ale investitiilor.
14
Calculul acestora se va face conform Recomandării Comisiei nr. 2003/361/CE, publicată în OJ L
124/20.05.2003, iar beneficiarul trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii ale acestei recomandări
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(27) 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.
(28) Cheltuielile eligibile în cadrul Proiectului trebuie să respecte principiile unui
management financiar corespunzator, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi
realizarea unui raport optim cost-beneficiu la care se va realiza proiectul propus.
(29) Pentru ca investiţiile în active necorporale să fie eligibile, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
• să fie folosite exclusiv în societatea care primeşte ajutorul regional;
• să fie considerate active amortizabile;
• să fie achiziţionate de la terţi, în condiţii de piaţa;
• 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.
(30) In cazul IMM-urilor, costurile cu investitiile in active necorporale vor fi luate in
considerare integral. In cazul intreprinderilor mari, aceste costuri sunt eligibile numai
pana la limita de 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului.
(31) 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.
(32) 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, într-o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
(33) 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, utilizând rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutorului.
(34) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului agenţii economici care
activează în toate sectoarele economice şi care vor investi în realizarea de instalaţii in
vederea reducerii emisiilor de SO2, N2O, particulelor şi pulberilor în suspensie, Pb, CO,
benzen şi COV. Nu se acordă ajutor în cadrul Proiectului pentru următoarele sectoare:
pescuit şi acvacultură; construcţii navale; fibre sintetice; industria carboniferă; industria
siderurgică; sectorul fibrelor sintetice; activităţile legate de producţia primară a
produselor agricole listate în Anexa nr. 1 a Tratatului de Instituire a Comunităţii
Europene; fabricarea şi marketingul produselor care imită sau substituie laptele sau
produsele din lapte15. Totodată, sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în
sectorul transporturilor pentru achiziţionarea de echipamente de transport.

15

Potrivit art. 3 (2) al Regulamentului EEC nr. 1898/1987
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(35) 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, către ţări terţe sau State Membre, mai precis
ajutoare legate de cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele
de distribuţie sau destinate acoperirii altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
• utilizarea cu precădere a produselor naţionale în dauna produselor importate.
(36) 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.
(37) Agenţii economici care sunt consideraţi „firme în dificultate”, în sensul Instrucţiunilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate16, nu sunt
eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
(38) Cererile de finanţare vor fi înaintate Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)
înainte de începerea lucrărilor de investiţii aferente proiectului.
(39) 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 demarat17 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.
(40) 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 depaşeşte intensitatea brută maximă admisibilă
prevăzută în prezentul Proiect.
(41) 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 depaşeşte intensitatea brută maximă
admisibilă prevăzută în prezentul Proiect.
(42) Agenţii economici selectaţi în cadrul Proiectului işi vor desfaşura activitatea în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare:
16

Instructiunile privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate publicate in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004
17
Demararea lucrarilor de investitii reprezinta fie inceperea lucrarilor de constructii, fie primul angajament
care creeaza obligatii juridice de comanda a echipamentelor, daca acesta este anterior, excluzand
studiile de fezabilitate preliminare.
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•
•
•
•

•

Ordonanţei de Urgenţă nr.243/28.11.2000 privind protecţia atmosferei, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea 655/2001
Ordinului nr.462/01.07.1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia
atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi
produşi de surse staţionare - cu completările şi modificările ulterioare
Normativului din 25.06.2002 privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi
a criteriilor şi metodelor de evaluare a SO2, NO2 şi oxizilor de azot, pulberilor în
suspensie, Pb, CO şo ozonului în aerul înconjurător.
HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de
compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi
şi instalaţii (act normativ adoptat în concordanţă cu Directiva nr. 1999/13/CE
privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili)
Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru
limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea,
încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de
benzină, cu completările şi modificările ulterioare, (act normativ adoptat în
concordanţă cu Directiva nr. 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi
organici volatili ( COV ) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la
terminale la staţiile service).

Cap.IV Forma de finanţare
(43) 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 Bucuresti – Ilfov. În cazul în care beneficiarul
are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul în Regiunea
Bucureşti-Ilfov, finanţarea se acordă sub formă de fonduri nerambursabile în cuantum
de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.
(44) 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, nationale sau comunitare.

Cap.V Baza legală
(45) Baza legală pentru acordarea ajutorului de stat o reprezintă Hotărârea Comitetului
de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind
reducerea emisiilor in aer a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, particulelor in
suspensie, pulberilor in suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen si compusi
organici volatili.
Cap.VI Criterii de selecţie18

18

Criteriile de selectie prevazute in Cap. III si VI din prezentul Proiect se regasesc si in Manualul de
operare al Fondului pentru Mediu.
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(46) 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
urmatoarele criterii specifice:
• să fie persoane juridice care desfaşoară activităţi economice pe teritoriul
României;
• să funcţioneze şi să aibă activitate economică de cel puţin 6 luni, la data
depunerii Cererii de Finanţare;
• să acţioneze în nume propriu;
• 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;
• să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie.
(47) 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.
Cap.VII Beneficiarii
(48) Beneficiază de suport financiar în cadrul schemei de ajutor de stat instituită de
Proiectul privind reducerea emisiilor in aer a dioxidului de sulf, dioxidului de azot,
particulelor in suspensie, pulberilor in suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen si
compusi organici volatili, agenţii economici ale caror 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.
(49) Vor beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei un număr de maxim 15 agenţi
economici (atât întreprinderi mari, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii), până la data de
31.12.2011.
Cap.VIII Bugetul şi durata implementării Proiectului
(50) Bugetul schemei este de 100.000.000 lei, pentru perioada 2007 – 2011, respectiv:
2007 – 30.000.000 lei
2008 – 30.000.000 lei
2009 – 20.000.000 lei
2010 – 10.000.000 lei
2011 – 10.000.000 lei
Total – 100.000.000 lei
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Cap.IX Implementarea Proiectului
(51) Beneficiarii finanţării (operatori economici) vor depune la sediul AFM cereri de
tragere însoţite de documentele obligatorii (contractele, facturile, rapoartele tehnicofinanciare), 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.
(52) Administraţia Fondului pentru Mediu 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
(53) Efectele scontate ca urmare a implementării Proiectului sunt:
•
•

•
•

îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin înţelegeri internaţionale şi tratate la
care România este parte;
combaterea fenomenelor de acidifiere, eutrofizare şi de formare a ozonului
troposferic şi reducerea nivelurilor de emisie ale principalilor poluanţi până la
concentraţiile şi nivelele necesare protejării sănătăţii umane şi a aerului
ambiental;
eliminarea impactului transfrontalier al emisiilor poluante;
îmbunătăţirea calităţii mediului şi realizarea unei dezvoltări economice durabile în
regiunile în care se realizează investiţiile.

Cap. XI Transparenţa şi monitorizarea
(54) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în
conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/9819, Administraţia Fondului pentru
Mediu va aplica prevederile referitoare la Procedura de pregatire a notificării şi
informării prevazute in Legea nr. 137/2007 pentru aprobarea OUG nr. 117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

19

Regulamentul (CE) nr. 994/98 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitatii europene
pentru anumite actegorii de ajutoare orizontale, publicat in Jurnalul oficial L 142 din 14.05.1998
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(55) 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/.
(56) Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza Consiliului Concurenţei un rezumat
al informaţiilor referitoare la schema de ajutor de stat instituită de Proiect, în forma
prevazută la Anexa 1 a Regulamentului CE nr. 1628/2006 privind aplicarea art. 87 si 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 lucratoare
de la implementarea schemei. Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
(57) Administratia Fondului pentru Mediu va monitoriza respectarea conditiilor si
criteriilor de eligibilitate prevazute in prezentul Proiect pe toata durata de derulare a
schemei. De asemenea, AFM se va asigura că investiţiile vor fi menţinute în regiune pe
o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestora pentru întreprinderile mari, respectiv 3 ani
pentru IMM-uri. 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 în vigoare.
(58) 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.
(59) Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza Consiliului Concurenţei orice
informaţie solicitată cu privire la schema de ajutor de stat instituită de Proiect.

(60) Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite Consiliului Concurenţei un raport
anual cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului
Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare
prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/20.06.2007, publicat in
Monitorul Oficial nr.436/28.06.2007 si cu Regulamentului (CE) nr. 794/200420.
Administraţia Fondului pentru Mediu
PREŞEDINTE
Dr. MIHAI TOTI

Director Proiecte
20

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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