MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

DISPOZIŢIA NR. 140
Din 15.10.2007

•
•
•

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 reducerea şi prevenirea impactului determinat de procesele
geomorfologice – 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 reducerea şi
prevenirea impactului determinat de procesele geomorfologice – 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 reducerea şi prevenirea impactului determinat de procesele geomorfologice –
Schema de minimis”, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei
Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006, denumit în continuare Regulament.
(2) Valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic nu poate
depăşi echivalentul în lei (la semnarea contractului de finanţare) a 200.000 Euro pe o perioadă de
trei ani fiscali, indiferent dacă acesta a fost acordat din surse naţionale sau comunitare2. Valoarea
brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic care activează în sectorul
transporturilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro pe o perioadă de trei ani fiscali.
(3) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri
eligibile dacă dintr-un astfel de cumul ar rezulta o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul
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Aceste plafoane sunt exprimate sub forma de granturi, in valori brute, adica inainte de orice deducere de impozite
si taxe.
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intensităţii prevăzut într-un regulament de exceptări sau într-o decizie de autorizare a ajutorului
de stat.
(4) Sunt finanţate în cadrul Proiectului numai activităţile care vizează reducerea şi prevenirea
impactului determinat de procesele geomorfologice, respectând legislaţia de protecţia mediului
şi fără a produce impact semnificativ asupra mediului.
(5) Cheltuielile cu investiţiile considerate eligibile pentru ajutor de minimis în cadrul Proiectului
sunt următoarele, în conformitate cu Manualul de Operare al Fondului pentru Mediu :
• lucrari antierozionale;
• lucrari pentru inlaturarea efectelor produse de procesele geomorfologice gravitationale
(alunecari de teren, prabusiri, etc.);
• lucrari pentru realizarea/reabilitarea sistemelor de drenaj;
• lucrari de regularizari, indiguiri, decolmatari, protectie versanti, captare izvoare, taieri
meandre, belciuge, etc
• lucrari de impermeabilizare pentru protectia apelor subterane;
• lucrari de desecare;
• achizitionarea de material săditor plante erbacee anuale şi perene (inclusiv arbuşti);
• achiziţionarea de material săditor lemnos; costuri pentru înfiinţarea şi întreţinere plantaţiilor;
• transportul materialelor;
(6) Nu sunt eligibile cheltuielile privind proiectarea, studiile de impact şi de fezabilitate, cele
pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, pentru organizarea licitaţiei, pentru încheierea
contractului de achiziţie, cheltuielile cu infrastructura şi suprastructura în afara obiectivului
(dotări clădiri, mobilier etc), achiziţiile de terenuri, pierderea din rata de schimb valutar, TVA,
racordările la utilităţile necesare, căile de acces, organizarea de şantier, dotările de laborator,
mijloace de transport, salarii şi orice cheltuieli care nu sunt legate de proiect.
(7) Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul Proiectului trebuie să facă dovada unei contribuţii de
cel puţin 50% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, într-o
formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
(8) 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.
(9) Conform Regulamentului, dacă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unui agent
economic depaşeşte plafoanele menţionate la paragraful 2, acest ajutor nu poate beneficia de
prevederile Regulamentului, nici chiar pentru o fracţie care nu depăşeşte aceste plafoane.
(10) 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.
(11) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului agenţii economici care activează în
toate sectoarele economice şi care au custodia ariei naturale protejate în care sunt realizate
activităţile de administrare, cu excepţia agenţilor economici care activează în următoarele
sectoare:
- pescuit şi acvacultură;
- producţia primară a produselor agricole;
- transformarea şi comercializarea produselor agricole cuprinse în Anexa 1 a Tratatului;
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- industria carboniferă.
(12) 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.
(13) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în sectorul transportului rutier de
mărfuri pentru achiziţionarea de echipamente de transport.
(14) Solicitanţii de finanţări din Fondul pentru Mediu în cadrul Proiectului trebuie să
îndeplinească următoarele criterii specifice:
a) să fie persoane juridice care desfaşoară activităţi pe teritoriul României;
b) să funcţioneze şi să aibă activitate economică de cel puţin 6 luni, la data depunerii
Cererii de Finanţare;
c) să acţioneze în nume propriu;
d) să fie proprietari/concesionari/administratori ai imobilului în care se implementează
proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului sau să
deţină cel puţin un pre-contract în acest sens;
e) să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie.
(15) Agenţii economici care sunt consideraţi „firme în dificultate”, în sensul Instrucţiunilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate3, nu sunt eligibili
pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
(16) 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.
(17) 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
Art. 4 Finanţarea în cadrul Proiectului se va acorda sub formă de fonduri nerambursabile
(granturi) în mai multe tranşe.
Art. 5 Schema de ajutor de stat se va aplica pe perioada 2007-2009.
Art. 6 Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul proiectului, pe întreaga
durată de aplicare a acestuia este de 2.150.000 lei astfel:
2007 – 150.000 lei
2008 – 1.000.000 lei
2009 – 1.000.000 lei
TOTAL
2.150.000 lei
Art. 7 Numărul estimat al operatorilor economici este de maxim 10.
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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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Art. 8 Direcţia Proiecte va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 9 Anexa este parte integrantă a prezentei dispoziţii.

Preşedinte
Dr. MIHAI TOTI
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PROIECT PRIVIND REDUCEREA ŞI PREVENIREA IMPACTULUI DETERMINAT DE
PROCESELE GEOMORFOLOGICE

Cap.I Obiectivul vizat
(1) Obiectivul vizat constă în reducerea şi prevenirea impactului determinat de
procesele geomorfologice, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin
Documentul de Poziţie al României Cap. 22 Protecţia Mediului Înconjurător.
(2) Proiectul îşi propune respectarea legislaţiei româneşti de protecţia mediului, în
special OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi Legea 107/1996.
(3) Urmare a angajamentelor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare
s-au stabilit măsuri pentru prevenirea deteriorării calităţii factorilor de mediu precum şi
îmbunătăţirea calităţi acestora.
(4) Prin acest proiect se instituie o schemă de ajutor de minimis în baza căreia se
acordă sprijin financiar nerambursabil din Fondul pentru Mediu, pentru efectuarea
activităţilor necesare reducerii şi prevenirii
impactului determinat de procesele
geomorfologice.
Cap.II Necesitatea implementării proiectului
(5) Deplasările în masă constituie principalele procese naturale care afectează versanţii
şi au rolul determinant în evoluţia reliefului regiunilor deluroase intra şi extracarpatice şi
în ţinuturile muntoase constituite din fliş.
(6). Diferite evaluări au pus în evidenţă extinderea acestor procese în perioadele cu
precipitaţii intense cum au fost cele dintre 1969 şi 1975 când au fost scoase din circuitul
economic în unele judeţe între 1000 şi 11000 ha. Numai în anul 1970, caracterizat prin
precipitaţii deosebit de abundente, alunecările au afectat 20 000 ha, fiind distruse
suprafeţe mari de terenuri agricole, numeroase construcţii, căi de comunicaţie.
(7) Estimările cantitative ale denudării versanţilor au pus în evidenţă rolul preponderent
al alunecărilor în Subcarpaţii Vrancei şi Vâlcii (4.7 – 4.8 t/ha/an), în Câmpia
Transilvaniei (4.5 t/ha/an), în partea centrală a Podişului Moldovenesc (4.4 t/ha/an), în
Subcarpaţii Buzăului, Gorjului şi în sud-vestul Podişului Târnavelor (3.8 t/ha/an).
Regional se manifestă însă diferenţieri importante privind tipurile de alunecări şi
riscul pe care acestea îl prezintă pentru diferite activităţi antropice.
(8) În Subcarpaţi, versanţii constituiţi din molase neogene cuprinzând alternanţe de
argile, argile nisipoase, nisipuri, prezintă un accentuat grad de instabilitate. Cele mai
frecvente sunt alunecările de profunzime medie şi cele superficiale şi curgerile de noroi
cu lungimi care ating 300-700 m .Instabilitatea versanţilor este diferenţiată pe
compartimente tectonice şi pe bazine hidrografice fiind mai accentuată în Subcarpaţii de
la Curbură, caracterizaţi printr-o seismicitate accentuată.
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(9) În Carpaţii Orientali, alcătuiţi din fâşii de fliş Cretacic şi Paleogen, deluviile groase,
considerate periglaciare sau imediat postglaciare sunt afectate de reactivări periodice
stimulate de tendinţa permanentă de adâncire a reţelei de văi şi de despăduriri.
Riscurile cele mai mari sunt legate de declanşarea alunecărilor profunde care afectează
adeseori localităţile, căile de comunicaţie şi barează parţial sau total văile.
(10) În Podişul Moldovei arealele cele mai afectate de alunecări sunt localizate în
Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei, versanţii fiind constituiţi din alternanţe de marne,
argile, conglomerate, gresii şi calcare oolitice.
(11) În Podişul Transilvaniei alunecările au ponderea cea mai mare în Câmpia
Transilvaniei pe versanţii alcătuiţi din marne şi argile. Alunecările profunde au
denumirea locală de glimee şi se pot declanşa şi în prezent datorită precipitaţiilor
extreme.
(12) Eroziunea în suprafaţă şi ravenarea: Pe baza cartărilor efectuate la nivelul ţării şi a
rezultatelor experimentale obţinute în numeroase staţiuni de cercetare a fost posibilă
estimarea cantitativă a riscului de eroziune pe terenuri cu diferite utilizări. Terenurile
agricole cu pante mai mari de 5% au o pondere de 42,6% din suprafeţele situate pe
versanţi şi prezintă un potenţial de eroziune accentuat, diferenţiat în funcţie de
agresivitatea ploilor, rezistenţa la eroziune a solurilor şi tipul de folosinţă.
(13) Eroziunea puternică şi foarte puternică se manifestă pe 20,6% din suprafaţa
terenurilor agricole şi are intensităţi potenţiale de 16 – 45 t/ha/an. Terenurile cu eroziune
moderată (8 – 16 t/ha/an) reprezintă 19% din suprafaţa agricolă iar cele cu eroziune
slabă (2 – 8 t/ha/an) deţin 3%. Cel mai accentuat ritm de eroziune se înregistrează în
Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Curburii, nordul Podişului Getic, partea centrală a
Podişului Moldovei şi în vestul Podişului Transilvaniei.
(14) Pe terenurile în pantă au o largă răspândire procesele de ravenare a căror
extindere determină scoaterea anuală din circuitul agricol a circa 5000 ha şi erodarea a
30 milioane de tone de sol. Cel mai mare risc al proceselor de ravenare se înregistează
în Subcarpaţii de la Curbură, fiind estimate pierderi potenţiale de sol cuprinse între 12,5
şi 24,4 t/ha/an. Valori mari ale acestui indicator se înregistrează şi în Subcarpaţii Getici
(8 – 8,5 t/ha/an). Extinderea acestor procese în Subcarpaţi este corelată cu rocile slab
consolidate, agresivitatea precipitaţiilor, mobilitatea tectonică şi cu utilizarea neadecvată
a terenurilor. În Podişul Moldovei cel mai mare risc de ravenare se înregistrează pe
versanţii abrupţi corespunzând capetelor de strate din Colinele Tutovei şi Covurluiului
unde pierderile potenţiale de sol au valori de 3,8 – 6,2 t/ha/an.
În
Depresiunea
Transilvaniei pericolul extinderii proceselor de ravenare este mai redus în condiţiile unei
agresivităţi pluviale mai mici şi a utilizării unei practici antierozionale tradiţionale.
(15) Viiturile şi inundaţiile cu impact accentuat asupra reţelei de aşezări, căi de
comunicaţie şi terenuri din lungul celor 4000 de râuri din România cu o suprafaţă a
bazinului de peste 10 km2. Terenurile inundabile ocupă o suprafaţă de 3,5 milioane
hectare, arealele cele mai întinse fiind situate în lungul Dunării şi al râurilor principale
din Câmpia Română (Siret, Buzău, Ialomiţa, Argeş, Olt, Jiu) şi din Câmpia BanatoCrişană (Someş, Crişuri, Mureş). În spaţiul montan şi deluros, unde reţeaua de albii are
o pantă accentuată (100 – 200 m/km) şi lunci înguste, cu excepţia depresiunilor, viiturile
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puternice sunt însoţite de procese intense de eroziune a malurilor şi de alunecări care
pot bara văile.
(16). Viiturile sunt datorate ploilor abundente, topirii zăpezilor sau combinării celor două
fenomene. Cele mai frecvente viituri se înregistrează primăvara (30 – 50%) şi vara.
Viiturile şi inundaţiile catastrofale, cu asigurări de 0,5 – 1% au drept cauză principală
cantităţile mari de precipitaţii, cu un accentuat grad de torenţialitate, care se
înregistrează după perioade cu solul puternic umectat şi capacitate de absorbire a apei
redusă.
(17) Propagarea undelor de viitură este puternic modificată de activităţile antropice.
Despăduririle din diferite sectoare ale Carpaţilor au determinat o mărire a vitezei de
concentrare a scurgerii, intensificarea proceselor de eroziune, transport şi depunere a
aluviunilor şi supraînălţarea albiilor din câmpii mărind riscul revărsărilor. În lungul
Dunării şi al râurilor principale au fost realizate îndiguiri şi baraje care s-au dovedit
insuficiente şi în unele cazuri neadaptate unor situaţii extreme. În ultimul secol, inundaţii
de proporţii, extinse pe suprafeţe întinse, s-au produs în anii 1969, 1970, 1975, 1991,
1995, 1997, 1999, 2000 şi 2002.
Cap.III Condiţii obligatorii în vederea finanţării
(18) Lucrările efectuate pentru prevenirea şi diminuarea proceselor geomorfologice care
conduc la dezechilibre ale factorilor de mediu, trebuie să respecte legislaţia în vigoare a
României.
(19) Lucrările care vor fi achiziţionate de către beneficiarii ajutorului de stat trebuie să
ducă la îndeplinirea obiectivelor respectând prevederile Legii 265/ şi Legii 107/1996 cu
completările şi modificările ulterioare.
(20) Prin Proiectul privind reducerea şi prevenirea impactului determinat de procesele
geomorfologice, se instituie o schemă de ajutor de minimis în baza căreia se acordă
sprijin financiar din Fondul pentru Mediu pentru îndeplinirea activităţilor de reducerea şi
prevenirea impactului determinat de procesele geomorfologice agenţilor economici
(întreprinderi mari şi IMM-uri) care desfăşoară activităţi economice pe întreg teritoriul
României şi care deţin administrează sau sunt concesionari ai terenurilor pe care se vor
desfăşura lucrări ce vizează reducerea sau prevenirea impactului determinat de
procesele geomorfologice.
(21) În cadrul Proiectului privind reducerea şi prevenirea impactului determinat de
procesele geomorfologice, 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.
(22) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă agenţilor economici, sub formă de
finanţare nerambursabilă (granturi).
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(23) Valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic nu
poate depaşi echivalentul în lei (la semnarea contractului de finanţare) a 200.000 Euro
pe o perioadă de trei ani fiscali, indiferent dacă acesta a fost acordat din surse naţionale
sau comunitare2. Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei
întreprinderi care activează în sectorul transporturilor nu poate depăşi echivalentul în lei
a 100.000 Euro pe o perioadă de trei ani fiscali.
(24) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu alte ajutoare de stat acordate pentru
aceleaşi costuri eligibile dacă dintr-un astfel de cumul ar rezulta o intensitate a ajutorului
care depaşeşte nivelul intensităţii prevăzut într-un regulament de exceptări sau într-o
decizie de autorizare a ajutorului de stat.
(25) Sunt finanţate numai activităţile care vizează reducerea şi prevenirea impactului
determinat de procesele geomorfologice, respectând legislaţia de protecţia mediului şi
fără a produce impact negativ semnificativ asupra mediului.
(26) Cheltuielile cu investiţiile considerate eligibile pentru ajutor de minimis în cadrul
Proiectului sunt următoarele, în conformitate cu Manualul de Operare al Fondului pentru
Mediu :
• lucrari antierozionale;
• lucrari pentru inlaturarea efectelor produse de procesele geomorfologice
gravitationale (alunecari de teren, prabusiri, etc.);
• lucrari pentru realizarea/reabilitarea sistemelor de drenaj;
• lucrari de regularizari, indiguiri, decolmatari, protectie versanti, captare izvoare,
taieri meandre, belciuge, etc
• lucrari de impermeabilizare pentru protectia apelor subterane;
• lucrari de desecare;
• achizitionarea de material săditor plante erbacee anuale şi perene (inclusiv arbuşti);
• achiziţionarea de material săditor lemnos; costuri pentru înfiinţarea şi întreţinere
plantaţiilor;
• transportul materialelor;
(27) Nu sunt eligibile cheltuielile privind proiectarea, studiile de impact şi de fezabilitate,
cele pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, pentru organizarea licitaţiei, pentru
încheierea contractului de achiziţie, cheltuielile cu infrastructura şi suprastructura în
afara obiectivului (dotări clădiri, mobilier etc), achiziţiile de terenuri, pierderea din rata de
schimb valutar, TVA, racordările la utilităţile necesare, căile de acces, organizarea de
şantier, dotările de laborator, mijloace de transport, salarii şi orice cheltuieli care nu sunt
legate de proiect.
(28) 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.
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Aceste plafoane sunt exprimate sub forma de granturi, in valori brute, adica inainte de orice deducere de impozite
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(29) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul Proiectului trebuie să facă dovada unei
contribuţii de cel puţin 50% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin
finanţare externă, într-o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului sau din
fonduri europene.
(30) Administraţia Fondului pentru Mediu va finanţa 50% din cheltuielile eligibile ale
proiectului beneficiarului, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 200.000 Euro,
respectiv echivalentul în lei a 100.000 Euro dacă beneficiarul activează în sectorul
transporturilor, cu respectarea regulilor de cumul prevazute la paragrafele 23 şi 24.
(31) Conform Regulamentului, dacă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unui
agent economic depăşeşte plafoanele menţionate la paragraful 23, acest ajutor nu
poate beneficia de prevederile Regulamentului, nici chiar pentru o fracţie care nu
depăşeşte aceste plafoane.
(32) 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.
(33) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului se acordă în mai multe tranşe3.
(34) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului agenţii economici care
activează în toate sectoarele economice cu excepţia agenţilor economici care activează
în următoarele sectoare:
- pescuit şi acvacultură;
- producţia primară a produselor agricole;
- transformarea şi comercializarea produselor agricole cuprinse în Anexa 1 a Tratatului
de aderare;
- industria carboniferă.
(35) 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.
(36) Sprijinul financiar în cadrul Proiectului nu se acordă în sectorul transportului rutier
de mărfuri pentru achiziţionarea de echipamente de transport.
(37) 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.
(38) Agenţii economici care sunt consideraţi „firme în dificultate”, în sensul Instrucţiunilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate4, nu sunt
eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul Proiectului.
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Conform art. 2 alin. 3 din Regulament, ajutoarele acordate în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea lor din
momentul acordării ajutorului.
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Cap.IV Forma de finanţare
(39) 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 23 şi 24.
Cap.V Baza legală
(40) Baza legală pentru acordarea ajutorului de stat o reprezintă Dispoziţia
Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind
reducerea şi prevenirea impactului determinat de procesele geomorfologice
nr……………, emisă în baza art. 4, alin (3) din OUG 196/2005.
Cap.VI Criterii de selecţie
(41) 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.
(42) 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
(43) Beneficiază de suport financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis instituită
de Proiectul privind reducerea şi prevenirea impactului determinat de procesele
geomorfologice 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.
(44) De acest ajutor de minimis va beneficia un număr de maxim 10 operatori economici
(atât întreprinderi mari, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii), până la data de 31.12.2009.
Cap.VIII Bugetul şi durata implementării Proiectului
4

Instructiunile privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate publicate in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004
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(45) Bugetul schemei este de 2.150.000 lei, pentru perioada 2007- 2009, respectiv:
2007 –
150.000 lei
2008 –
1.000.000 lei
2009 –
1.000.000 lei
TOTAL – 2.150.000 lei
Cap.IX Implementarea Proiectului
(46) 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, certificat de atestare fiscală, certificat
fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale-trimestrial, balanţa analitică de verificare
a lunii precedente). Pe baza documentatiei depuse şi în urma vizitei efectuate de
personalul AFM se întocmeşte o Notă de constatare, respectiv o Notă de Control şi se
efectuează plata către beneficiarul finanţării.

(47) AFM va monitoriza rezultatele implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de
la finalizarea acestuia.
Cap.X Efecte şi beneficii
(48) Efectele scontate ca urmare a implementării Proiectului sunt:
•
•
•

conservarea şi protejarea resurselor naturale şi exploatarea acestora
respectându-se principiile dezvoltării durabile
reducerea şi limitarea impactului asupra mediului
aplicarea mai eficientă a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului.

(49) Implementarea proiectului are ca rezultat îmbunătăţirea managementului resurselor
naturale şi diminuarea impactului provocat de activităţile umane factorilor de mediu.
Cap. XI Transparenţa şi monitorizarea
(50) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de
minimis, Administraţia Fondului pentru Mediu va aplica prevederile art.6 din OUG nr.
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat referitoare la
schemele de minimis şi va transmite spre informare Consiliului Concurenţei schema de
ajutor de minimis instituită de Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate, în
termen de 15 zile de la data adoptării.
(51) Textul Proiectului, precum şi textul Dispoziţiei Preşedintelui Administraţiei Fondului
pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului vor fi publicate integral pe site-ul
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Administraţiei
Fondului
pentru
Mediu,
http://www.afm.ro/proiecte10_scheme_finantare.php .

la

adresa

(52) 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.
(53) 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.
(54) Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza Consiliului Concurenţei orice
informaţie solicitată cu privire la schema de ajutor de minimis instituită de Proiect.
(55) Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite Consiliului Concurenţei un raport
anual cu privire la implementarea schemei în forma prevăzută de capitolul III al
Regulamentului (CE) nr. 794/20045.

PRESEDINTE
Dr. MIHAI TOTI

Director PROIECTE
GHEORGHE PAPUC
Şef Serviciu ANALIZĂ
Ioana GRIGOROVICI
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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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