MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

DISPOZIŢIA NR.106
Din 06.08.2007

•
•
•

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 prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării –
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 prevenirea,
reducerea şi controlul integrat al poluării – 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 prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării – 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.
Art. 4 Finanţarea în cadrul Proiectului se va acorda sub forma de fonduri nerambursabile
(granturi) în mai multe tranşe.
Art. 5 Schema de ajutor de stat se va aplica pe perioada 2007-2011.

1

Art. 6 Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul proiectului, pe întreaga
durată de aplicare a acestuia este de 10.000.000 lei astfel:
2007 – 2.000.000 lei
2008 – 3.000.000 lei
2009 – 3.000.000 lei
2010 – 1.000.000 lei
2011 – 1.000.000 lei
TOTAL
10.000.000 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 COMITET DIRECTOR
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PROIECT PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL
POLUĂRII

Cap.I Obiectivul vizat
(1) Obiectivul Proiectului constă în prevenirea şi minimizarea emisiilor poluante în aer,
apă şi sol, precum şi a producerii de deşeuri, rezultate din activităţile cu un potenţial
ridicat de poluare, prin realizarea de investiţii cu finanţări nerambursabile (granturi) din
Fondul pentru Mediu, pentru achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii care
să asigure un grad ridicat de protecţie a mediului, prin utilizarea de tehnologii curate şi
care să ducă la dezvoltarea zonelor în care vor fi realizate.
(2) Urmare a angajamentelor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare
la UE, în Planul de Implementare a Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării (IPPC) , modificată prin Directivele nr.2003/35/CE si nr.2003/97/CE,
s-au stabilit măsurile de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol,
inclusiv măsurile privind managementul deşeurilor pentru activităţile specificate în
anexa pentru atingerea unui înalt nivel de protecţie a mediului ca un întreg.
(3) Prin acest proiect se instituie o schemă de ajutor de minimis în baza căreia se
acordă sprijin financiar nerambursabil (granturi) din Fondul pentru mediu, pentru
efectuarea investiţiilor necesare modernizării, retehnologizării şi achiziţionării instalaţiilor
aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 din O.U.G. nr.152/2005 privind prevenirea
şi controlul integrat al poluării, în scopul încadrării în limitele de emisie maxime admise
şi al respectării parametrilor tehnici, conform BAT1 .

Cap.II Necesitatea implementării proiectului
(4) Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, modificată prin
Directivele nr.2003/35/CE si nr.2003/97/CE,
transpusă integral prin O.U.G.nr.
152/2005, aprobată prin Legea nr. 84/2006, are ca obiectiv prevenirea sau minimizarea
emisiilor în aer, apa şi sol, precum şi a deşeurilor provenite din activităţile cu un
potenţial ridicat de poluare în vederea atingerii unui nivel ridicat de protecţie a mediului.
(5) Directiva defineşte principalele obligaţii ce trebuie îndeplinite de instalaţiile existente
sau noi, respectiv utilizarea celor mai bune masuri şi a celor mai bune tehnici
disponibile de luptă împotriva poluării (care produc cele mai puţine deşeuri, care
utilizează substanţele cel mai puţin periculoase şi care permit recuperarea şi reciclarea
substanţelor emise), prevenirea poluărilor majore, prevenirea, reciclarea sau eliminarea
deşeurilor prin metode cât mai puţin poluante, utilizarea eficientă a energiei, prevenirea
accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora. De asemenea, sunt stabilite valorile
limită ale emisiilor de substanţe poluante provenite din activităţile cu un potenţial ridicat
de poluare.
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Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques) – tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea
unui nivel general ridicat de protectie a mediului in ansamblul sau
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(6) Implementarea proiectului este necesară având în vedere că cerinţele pentru
aplicarea prevederilor Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării sunt:
•
•
•
•
•
•

Stabilirea de limite de emisie şi parametrii tehnici pe baza BAT
Măsuri speciale referitoare la protecţia calităţii apei, aerului şi solului
Monitorizarea şi raportarea de date în conformitate cu Registrul Emisiilor de
Poluanţi
Măsuri pentru reducerea poluării în context transfrontier
Măsuri suplimentare pentru a acoperi cerinţele speciale realizate la depăşirea
condiţiilor din reglementările de mediu în vigoare
Măsuri pentru prevenirea poluării, utilizarea eficientă a energiei şi minimizarea
cantităţii de deşeuri produse.

(7) Acţiunile ce urmează a fi realizate la nivelul fiecărui operator economic a cărui
activitate cade sub incidenţa prevederilor Directivei 96/61/CE, în scopul prevenirii şi
controlului integrat al poluării vizează următoarele:
- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi
produsă;
- evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi
evitată, valorificarea sau neutralizarea şi depozitarea acestora,
reducându-se astfel impactul asupra mediului;
- utilizarea eficientă a energiei;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea
consecinţelor acestora.
(8) În vederea conformării la cerinţele Directivei 96/61/CE, transpusă prin OUG nr.
152/2005, toate instalaţiile care intră sub incidenţa prevederilor acesteia vor funcţiona la
parametrii necesari obţinerii autorizaţiei integrate de mediu2. Obţinerea autorizaţiei
integrate de mediu presupune eforturi financiare deosebite pentru agenţii economici
respectivi deoarece, în general, instalaţiile aflate sub incidenţa Directivei 96/61/CE sunt
instalaţii complexe care necesită investiţii semnificative şi timp îndelungat pentru
punerea în funcţiune. De asemenea, sunt necesare investiţii pentru realizarea
sistemului de automonitorizare a emisiilor instalaţiilor pentru conformarea la cerinţele
directivei.

Cap.III Condiţii obligatorii în vederea finanţării
(9) Pentru a beneficia de finanţare în cadrul Proiectului, instalaţiile realizate cu sprijin
din partea statului trebuie să asigure:
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Autorizaţie integrată de mediu – actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului,
conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în
anumite condiţii care să asigure ca instalaţia corespunde cerinţelor OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi
controlul integrat al poluării. Conform Planului de Implementare pentru Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi
controlul integrat al poluarii, emis de Guvernul României, până la termenul limită prevăzut în directiva şi în
legislaţia naţională în vigoare, toate instalaţiile aflate sub incidenţa acesteia, vor fi supuse procedurii de autorizare
integrată şi vor fi emise autorizaţii integrate de mediu numai pentru activităţile care vor respecta cerinţele
legislative.
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1. Încadrarea valorilor de emisie sub limitele stabilite prin:
§ NTPA 001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate
industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, aprobat prin H.G.
nr.188/2002, modificată prin H.G.nr.352/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
§ NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin H.G.nr.
188/2002, modificată prin H.G.nr.352/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
§ Ordinul 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită,
a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf,
dioxidului de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2.5), plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, cu modificările şi
completările ulterioare;
§ Ordin 756/1997 pentru aprobarea Reglementărilor din 03.11.1997 privind
evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Luarea măsurilor adecvate pentru monitorizarea emisiilor, inclusiv metodologiei de
măsurare cu specificarea frecvenţei acestora şi a procedurilor de evaluare a rezultatelor
măsurătorilor.
(10) Prin Proiectul privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, se
instituie o schemă de ajutor de minimis în baza căreia se acordă sprijin financiar
nerambursabil (granturi) din Fondul pentru Mediu pentru modernizarea,
retehnologizarea sau realizarea instalaţiilor care să asigure prevenirea, reducerea şi
controlul integrat al poluării, agenţilor economici care desfăşoară activităţi economice
pe întreg teritoriul României.
(11) În cadrul Proiectului privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării,
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.
(12) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă agenţilor economici, sub formă de
finanţare nerambursabilă (granturi).
(13) Valoarea brută totală3 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi 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
comunitare4. 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.
(14) 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
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Aceste plafoane sunt exprimate sub forma de granturi, in valori brute, adica inainte de orice deducere de impozite
si taxe.
4
Art. 2 alin. 2 din Regulament
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care depăşeşte nivelul intensităţii prevăzut într-un regulament de exceptări sau într-o
decizie de autorizare a ajutorului de stat.
(15) În cadrul Proiectului se finanţează numai investiţii noi.
(16) Cheltuielile cu investiţiile noi considerate eligibile pentru ajutor de minimis 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. Instalaţiile mai sus menţionate sunt aferente
doar interiorului clădirii;
achiziţiei de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor
prezentului Proiect;
achiziţiei de tehnologii, brevete, know-how.

(17) Nu sunt eligibile 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 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.
(18) 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.
(19) 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.
(20) Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Proiectului trebuie menţinut 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.
(21) Beneficiarul de ajutor de minimis 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.
(22) 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 prevăzute la paragrafele 13 si 14.
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(23) Conform Regulamentului, dacă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unui
agent economic depăşeşte plafoanele menţionate la punctul 13, acest ajutor nu poate
beneficia de prevederile Regulamentului, nici chiar pentru o fracţie care nu depăşeşte
aceste plafoane.
(24) 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.
(25) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă în mai multe tranşe5.
(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 prevenire, reducere şi control integrat al poluării, cu excepţia agenţilor economici
care activează în următoarele sectoare:
- pescuit şi acvacultura;
- producţia primară a produselor agricole;
- transformarea şi comercializarea produselor agricole cuprinse în Anexa 1 a Tratatului;
- industria carboniferă.
(27) 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.
(28) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în sectorul transportului rutier
de mărfuri pentru achiziţionarea de echipamente de transport.
(29) 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.
(30) 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.
Cap.IV Forma de finanţare
(31) 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 13 si 14.
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Conform art. 2 alin. 3 din Regulament, ajutoarele acordate in mai multe transe sunt actualizate la valoarea lor din
momentul acordarii ajutorului.
6
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
(32) Baza legală pentru acordarea ajutorului de stat o reprezintă prezenta Dispoziţie a
Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind
prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării , emisă în baza art. 4, alin (3) din
OUG 196/2005.
Cap.VI Criterii de selecţie
(33) 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.
(34) 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
(35) Beneficiază de suport financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis instituită
de Proiectul privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 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.
(36) 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 31.12.2011.
Cap.VIII Bugetul şi durata implementării Proiectului
(37) Bugetul schemei este de 10.000.000 lei, pentru perioada 2007- 2011, respectiv:
2007 – 2.000.000 lei
2008 – 3.000.000 lei
2009 – 3.000.000 lei
2010 – 1.000.000 lei
2011 – 1.000.000 lei
TOTAL
10.000.000 lei
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Cap.IX Implementarea Proiectului
(38) 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 tehnicofinanciare, 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 se întocmeşte o Notă de constatare, respectiv o Notă de Control şi se
efectuează plata către beneficiarul finanţării.
(39) AFM va monitoriza rezultatele implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de
la finalizarea acestuia.
Cap.X Efecte şi beneficii
(40) Efectele şi beneficiile obţinute prin implementarea proiectului constau în reducerea
şi limitarea impactului asupra mediului şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu, în
scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi mediului, asigurându-se
astfel îmbunătăţirea performanţelor de mediu în raport cu reglementările în materie. De
asemenea, se realizează o creştere a competitivităţii tehnologiilor şi produselor
industriale utilizate.
Cap. XI Transparenţa şi monitorizarea
(41) 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 prevenirea, reducerea şi controlul
integrat al poluării, în termen de 15 zile de la data adoptării.
(40) 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/.
(41) 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 recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a
dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

7

(42) Administraţia Fondului pentru Mediu va păstra, pentru o perioada 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.
(43) Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza Consiliului Concurenţei orice
informaţie solicitată cu privire la schema de ajutor de minimis instituită de Proiect.
(44) 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. 794/20047.

Administraţia Fondului pentru Mediu

PREŞEDINTE
Dr. MIHAI TOTI

Director Proiecte
GHEORGHE PAPUC

Întocmit
Referent specialitate Elena Lehovida

7

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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