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Schema de ajutor de stat regional pentru investitii avand ca scop reducerea efectelor negative 
ale deseurilor asupra mediului si reducerea consumului de resurse primare 

Capitolul I. Preambul 

Art. 1 - (1) Prezenta masura instituie o schema transparenta de ajutor de stat regional pentru 
investitii, denumita Schema de ajutor de stat regional pentru investitii avand ca scop reducerea 
e(ectelor negative ale deseurilor asupra mediului si reducerea consumului de resurse primare 
(Schema), pentru sprijinirea operatorilor economici care realizeaza investitii pentru reducerea 
impactului de~eurilor asupra mediului ~i sanatatii populatiei, reducerea consumului de resurse, in 
scopul promovarii dezvoltarii economice durabile in toate regiunile Romiiniei. 

(2) in conformitate cu Harta nationalii a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020, 
intreg teritoriul Romiiniei este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit prevederilor art. 107 
alin. (3) lit. (a) din Tratatul privind Func(ionarea Uniunii Europene. 

Art. 2 - (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii in cadrul prezentei Scheme se 
face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional exceptat de la notificare 
prevazute in ,,Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata intema in aplicarea art. 107 ~i 108 din Tratat, modificat prin 
Regulamentul Comisiei nr. 1084/2017" publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene seria L, 
nr.156 din 14 iunie 2017. 

(2) Prezenta masura este exceptata de la obliga(ia de notificare catre Comisia Europeana, in 
conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. 

(_ . Capitolul II. Baza legala 

a) Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 
de ajutoare compatibile cu piata interna In aplicarea articolelor 107 ~i 108 din tratat; 

b) OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Medin, aprobata cu modificiiri ~i completiiri prin 
Legea nr. 105/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

c) H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea planului national de gestionare a de~eurilor; 
d) OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii ~i dezvoltarii intreprinderilor mici ~i 

mijlocii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
f) Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificiirile ~i completarile ulterioare; 
g) Legea nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, republicata, cu modificiirile ~i completarile 

ulterioare; 
h) HG nr. 349/2005 privind depozitarea de~eurilor, cu modificiirile ~i completarile ulterioare; 
i) HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a de~eurilor 2014-

2020; 
j) HG nr. 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-

2020 pentru investitii initiale. 
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Capitolul III. Obiectivul Schemei 

Art. 3 - (I) Obiectivul prezentei Scheme ii constituie acordarea de sprijin financiar operatorilor 
economici, in vederea realizarii de investi\ii ini\iale, in scopul reducerii la minimum a efectelor 
negative ale de~eurilor asupra sanata\ii popula\iei ~i asupra mediului, reducerea consumului de 
resurse primare, cre~terea ratei de reciclare ~i imbuniitatirea calitatii materialelor reciclate, a~a cum 
este prevazut in Strategia nationala a de~eurilor (revizuita in 2013) ~i aprobata prin H.G. nr. 
870/2013. 

(2) Dezvoltarea durabila este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene, al carei scop este 
imbunatatirea continua a calitatii vie\ii ~i a bunastarii genera\iilor prezente ~i viitoare, prin 
realizarea unui echilibru intre dezvoltarea economica, cea sociala ~i protectia mediului inconjurator. 

(3) Schema de sprijin va contribui implicit la dezvoltarea economica a regiunilor in care sunt 
realizate investi\iile ~i, indirect, la crearea de locuri de munca, concomitent cu imbunata\irea 
calita\ii mediului inconjurator, economisirea de materii prime ~i energie, asiguril.nd astfel un 
echilibru intre protec(ia mediului, cre~terea economica ~i accesul echitabil la resurse intre genera\ii. 

Capitolul IV. Necesitatea implementarii Schemei 

Art. 4 - (1) Schema de sprijin se inscrie in contextul necesita\ii integrarii politicilor de mediu in 
elaborarea ~i aplicarea politicilor sectoriale ~i regionale ~i al fundamentarii unei strategii de 
dezvoltare economica durabila a Romaniei pe termen Jung, in scopul asigurarii unui echilibru intre 
dezvoltarea socio-economica ~i resursele naturale prezente ~i viitoare. 

(2) Masurile de prevenire ~i reducere a produc\iei de de~euri ~i a caracterului nociv al acestora, 
contribuie la cre~terea poten\ialului de valorificare a de~eurilor, economisirea de resurse primare, 
asigurarea unui mediu mai curat, crearea de locuri de munca ~i promovarea dezvoltarii regionale. 
Op\iunile de gestionare a de~eurilor trebuie sa urmeze urmatoarea ordine de priorita\i: prevenirea 
aparitiei de~eurilor, reducerea cantita\ilor - prin aplicarea celor mai bune practici in fiecare domeniu 
de activitate generator de de~euri, valorificarea - prin refolosire, reciclare materiala ~i recuperare a 
energiei ~i eliminarea de~eurilor care nu au putut fi reciclate prin incinerare ~i depozitare adecvata. 

Capitolul V. Definitii 

Art. 5 - In sensul prezentei Scheme, urmatorii termeni se definesc astfel: 

a) operator economic - persoana juridica de drept public sau privat, care presteaza 
activita\i cu caracter economic pe teritoriul Romil.niei, adica activita\i care constau in 
oferirea de bunuri ~i/sau servicii pe pia\a, indiferent de statutul sau legal ~i de modul 
de finan\are; operatorii economici pot fi de tip intreprindere mare, mij locie sau mica; 
b) fntreprindere - este orice entitate care desra~oara o activitate economicii, indiferent de 
statutul sau juridic ~i de modul in care este finan\ata; 
c) fntreprinderi mici Ji mijlocii (IMM) - intreprinderile care se incadreaza in 
defini\ia IMM-urilor, conform Anexei nr. 1 la Regulamentul CE nr. 651/2014, 
respectiv sunt acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele condi\ii: 
i. au un numar mediu anual de salaria\i mai mic de 250; 
ii. realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pil.na la 50 milioane euro, echivalent in lei, 
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sau de(in active totale care nu depfu/esc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform 
ultimei situa(ii financiare aprobate. 
Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizeaza avand in vedere ~i datele 
eventualelor intreprinderi partenere sau intreprinderi legate ale acestuia. 
d) fntreprindere mijlocie - intreprindere care are intre 50 ~i 249 de salariati ~i realizeaza 
o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine 
active totale care nu depa~esc echivalentul in lei a 43 milioane euro; 
e) fntreprindere mica - intreprindere care are intre 10 ~i 49 de salariati ~i realizeaza o 
cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, 
echivalent in lei; 
f) microfntreprindere - intreprindere care are pana la 9 salariati ~i realizeaza o cifra de 
afaceri anuala neta sau de\ine active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei; 
g) fntreprindere mare - intreprindere care are peste 250 de angajati ~i realizeaza o cifra 
de afaceri anuala netii care depfu/e~te 50 de milioane de euro sau active totale care 
depfu/esc 43 de milioane de euro, echivalent in lei. 
h) active corporate - activele constand in cladiri ~i instala(ii, utilaje ~i echipamente; in cadrul 
prezentei scheme nu se acorda ajutor pentru achizitionarea de terenuri. 
i) active necorporale - activele care nu au o concretizare fizica sau financiara precum 
brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala; 
j) investifie inifialii - o investitie in active corporale ~i necorporale referitoare la 
infiin(area unei noi unita(i, extinderea capacita\ii unei unitati existente, diversificarea 
produc(iei unei unita\i prin produse care nu au fast fabricate anterior in unitate sau o 
schimbare fundarnentala a procesului general de produC(ie al unei unitati existente; 
k) intensitatea ajutorului - valoarea brutii a ajutorului, exprimata ca procentaj din costurile 
eligibile, inainte de deducerea impozitelor sau a al tor taxe; 
l) intensitatea ajutorului fn echivalent-subvenfie brutii - valoarea actualizata a 
ajutorului, exprimata ca procent din valoarea actualizata a costurilor eligibile ale 
investi\iilor; 
m) fnceperea lucriirilor - fie inceperea lucrarilor de construc(ii in cadrul investi(iei, 
fie primul angajament care creeaza obliga\ii juridice de comanda a echipamentelor, 
daca acesta este anterior, excluz§nd studiile de fezabilitate preliminare, in 
conformitate cu prevederile cuprinse in Regulament; 
n) proiect mare de investifii - o investi\ie ini\ialii cu costuri eligibile care depa~esc 

50 mil. euro, calculate la preturile ~i la cursul de schimb in vigoare la data acordarii 
ajutorului;; 
o) valoarea ajustatii a ajutoarelor - valoarea maxima permisa a ajutoarelor pentru un 
proiect mare de investi(ii, calculata conform formulei: valoarea maxima a ajutoarelor = 

R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde: R este intensitatea maxima a ajutoarelor aplicabila 
in zona in cauza previizuta intr-o harta regionala aprobata care este in vigoare la data 
acordarii ajutorului, cu excep(ia intensita\ii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A 
reprezinta costurile ini(iale eligibile in valoare de 50 de milioane EUR, B este partea 
din costurile eligibile cuprinsa intre 50 de milioane EUR ~i 100 de milioane EUR, iar 
C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR; 
p) fntreprindere fn d(ficultate- in sensul prezentei scheme, o intreprindere care se afla 
in eel pu\in una din situa(iile urmiitoarele: 

i. [se aplicii doar dacii fntreprinderea are, la data declarafiei de eligibilitate, eel pufin 3 ani 
de la fnfiinfare] in cazul unei societa\i cu raspundere limitata, atunci c§nd mai mult de 
jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta 
situa\ie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (~i din toate celelalte 
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elemente considerate In general ca :facand parte din fondurile proprii ale societa\ii) conduce la 
un cuantum cumulat negativ care depa~e~te jumatate din capitalul social subscris; 
ii. [se aplicii doar dacii fntreprinderea are, la data declarafiei de eligibilitate, eel pufin 3 ani 
de la fnjiinfare} In cazul unei societa\i comerciale In care eel pu\in unii dintre asocia\i au 
raspundere nelimitata pentru datoriile societa\ii, atunci cand mai mult de jumatate din 
capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societa\ii, a disparut din cauza pierderilor 
acumulate; 
iii. atunci cand lntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven\a sau 
lndepline9te criteriile prevazute de legisla\ia na\ionala pentru ini\ierea unei proceduri colective 
de insolven\a la cererea creditorilor sai; 
iv. atunci cand lntreprinderea a primit ajutor pentru salvare 9i nu a rambursat Inca lmprumutul 
sau nu a lncetat garan\ia sau a primit ajutoare pentru restructurare 9i face Inca obiectul unui 
plan de restructurare; 
v. In cazul unei lntreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, In ultimii doi ani: 
I. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; 9i 
2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 
1,0. (EBITDA =Profit net+ Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobanzile + Cheltuieli cu 
amortizarea). 

q) reciclare de1euri - orice opera\iune de valorificare prin care de~eurile sunt transformate in 
produse, materiale sau substan\e pentru a-~i lndeplini func\ia ini\iala sau alte scopuri, aceasta 
include retratarea materialelor organice dar nu include valorificarea energetica 9i conversia In 
vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru opera\iunile de umplere ; 
r) administrator al schemei - Administra\ia Fondului pentru Mediu; 
s) furnizor de ajutor de stat - Administra\ia Fondului pentru Mediu (AFM); 
t)gestionarea de$eurilor - colectarea, transportul, valorificarea ~i eliminarea dqeurilor, inclusiv 
supervizarea acestor opera\iuni ~i lntre\inerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, 
inclusiv aqiunile lntreprinse de un comerciant sau un broker. 
u) tratarea de$eurilor - opera\iunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea prealabila 
valorificarii sau eliminarii. 
v) de1eu - orice substan\a sau obict pe care de\inatorul 11 arunca ori are inten\ia sau obliga\ia sa 
1l arunce; 
w) de1eu periculos - orice de~euri care prezinta una sau mai multe dintre proprieta\ile 
periculoase prevazute in anexa nr. 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor. 
x) valorificare - orice opera\iune care are drept rezultat principal faptul ca de~eurile servesc 
unui scop util prin lnlocuirea altar materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau 
faptul ca de~eurile sunt pregatite pentru a servi scopului respectiv in intreprinderi ori In 
economie in general. 
y) eliminare - orice opera\iune care nu este opera\iune de valorificare chiar ~i in cazul In care 
una dintre consecin\ele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substan\e sau de energie. 
z) relocare - relocare lnseamna transferul unei activita\i identice sau similare sau a unei paqi a 
acesteia de la o unitate a uneia dintre paqile contractante la Acordul privind Spa\iul Economic 
European (unitatea ini\iala) catre unitatea unei alte paqi contractante la Acordul privind Spa\iul 
Economic European unde are Joe investi\ia care beneficiaza de ajutor (unitatea care beneficiaza 
de ajutor). Exista un transfer in cazul In care produsul sau serviciul de la unitatea ini\iala ~i de 
la unitatea care beneficiaza de ajutor au eel pu\in paqial acelea~i scopuri, indeplinesc cerin\ele 
sau necesita\ile aceluia~i tip de clien\i ~i se pierd locuri de munca in activita\i identice sau 
similare la una din unita\ile ini\iale ale beneficiarului din Spa\iul Economic European. 
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Art. 6 - Schema de ajutor de stat se adreseaza operatorilor economici care realizeaza investi\ii 
ini\iale in oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 

Art. 7 - (I) In cadrul prezentei scheme nu se acorda sprijin financiar pentru: 
(i) Activita\ile realizate de intreprinderile care i~i desfii~oara activitatea in urmatoarele sectoare 
~i/sau care vizeaza urmatoarele ajutoare: 

a) sectorul pescuitului ~i acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 
1379/2013 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
organizarea comuna a pie\elor in sectorul produselor pescare~ti ~i de acvacultura, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/ 2006 ~i (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului ~i de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/ 2000 al Consiliului, publicat in Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene L 354/28.12.2013; 
b) domeniul produc\iei primare de produse agricole; 
c) sectorul prelucrarii ~i comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: 

- atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pre\ului sau a cantita\ii unor 
astfel de produse achizi\ionate de la producatori primari sau introduse pe pia\a de 
intreprinderile respective; 
- atunci cand ajutoarele sunt condi\ionate de transferarea !or partiala sau integrala 
catre producatorii primari; 

d) ajutoare destinate activita\ilor legate de export catre \ari terte sau catre alte state membre, 
respectiv ajutoare direct legate de cantita\ile exportate, ajutoare destinate infiin\arii ~i 

funqionarii unei re\ele de distribu\ie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 
e) ajutoare condi\ionate de utilizarea preferen\iala a produselor na\ionale fata de produsele 
importate. 

(ii) Domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv activita\ile realizate de 
intreprinderile care i~i desfii~oara activitatea in urmatoarele sectoare: 

a) sectorul siderurgic, din sectorul carbunelui, din sectorul construc\iilor navale sau din 
sectorul fibrelor sintetice; 
b) sectorul transporturilor ~i pentru infrastructurile conexe, precum ~i pentru sectorul 
producerii ~i distribu\iei de energie ~i pentru infrastructurile energetice, cu excep\ia 
ajutoarelor regionale pentru investi\ii din regiunile ultraperiferice ~i a schemelor de ajutoare 
regionale de exploatare. 

(2) Prezenta Schema se aplica numai beneficiarilor care confirma, prin declara\ie pe proprie 
raspundere, faptul ca, in cei doi ani anteriori depunerii cererii de finan\are, nu au efectuat o relocare 
catre unitatea in care urmeaza sa aiba Joe investi\ia initiala pentru care se solicita ajutorul ~i care 
ofera un angajament ca nu vor face aces! lucru pentru o perioada de pana la doi ani dupa finalizarea 
investi\iei ini\iale pentru care se solicita ajutorul. 

(3) Un solicitant care i~i desfii~oara activitatea atat in sectoare eligibile, cat ~i in sectoare neeligibile, 
poate beneficia de finan\are pentru domeniile de activitate eligibile, cu condi\ia prezentarii 
documentelor contabile care atesta separarea eviden\ei acestor activita\i. 

(4) Investi\ia finan(ata prin ajutor de stat regional trebuie men\inuta in regiunea beneficiara pentru o 
perioada de eel pu\in cinci ani sau trei ani, in cazul IMM-urilor, de la finalizarea investi\iilor. 
Aceasta condi\ie nu impiedica inlocuirea unei instala\ii sau a unui echipan1ent care a devenit depa~it 
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sau a fost distrus In aceasta perioada, cu condi\ia ca activitatea economica sa fie men\inuta In 
regiunea in cauza pentru perioada minima relevanta. In aceasta situa\ie, instala\iile sau 
echipamentele care se lnlocuiesc trebuie sa fie de performan\e eel pu\in egale cu cele pe care le 
lnlocuiesc. 

Capitolul VII. Conditii de eligibilitate a beneficiari 

Art. 8 - Poten\ialii beneficiari sunt persoane juridice de drept privat sau de drept public, care 
activeaza pe teritoriul Romaniei ~i care au, la momentul p!a\ii ajutorului, un sediu sau o 
sucursala In Romania. 

Art. 9 - Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor pentru toate categoriile de proiecte sunt 
urmatoarele: 

I. ac\ioneaza In nume propriu; 
2. nu se afla In stare de insolven\a sau faliment, nu au suspendate activita\ile 

economice, nu se afla In procedura de dizolvare ori lichidare, nu sunt supu~i unei 
executari silite ~i/sau nu se afla In situa\ii similare; 

3. nu se afla In interdic\ie bancara; 
4. nu se afla In dificultate potrivit defini\iei de Ia art. 5 lit. p ), In conformitate cu 

prevederile Orienti:irilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea :;i 
restructurarea intreprinderilor in dificultate 1 ~i cu prevederile art. 1 alin. (4) 
punctul c) din Regulamentul (CE) nr. 65112014; 

5. nu inregistreaza obliga\ii Iegale restante administrate de organul fiscal central ~i de 
organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 ~i 32 din legea nr. 207120 I 5, cu 
modificiirile ~i completiirile ulterioare; nu lnregistreazii obliga\ii fiscale restante 
administrate de catre Administra\ia Fondului pentru Mediu; 

6. nu sunt subiecti ai unui ordin de recuperare In urma unei decizii privind declararea 
unui ajutor ca fiind ilegal ~i incompatibil cu pia\a interna ce nu a fost executat deja 
~i crean\a nu a fost integral recuperata; 

7. In activitatea desfii~uratii anterior lnceperii proiectului solicitantul nu au fost 
condamna\i pentru infrac\iuni impotriva mediului, prin hotarare judeciitoreascii 
definitiva; 

8. beneficiarii care aplica pentru Program sunt autoriza\i sii desfii~oare eel pu\in una 
din activita\ile corespunzatoare urmiitoarelor coduri CAEN: 3821- tratarea ~i 

eliminarea de~eurilor nepericuloase; 3822- tratarea ~i eliminarea de~eurilor 
periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea 
( dezasarnblarea) ma~inilor ~i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor; 4677- comer\ cu ridicata al de~eurilor ~i resturilor. 

Art. 10 - In afara criteriilor generale de eligibilitate enumerate la art. 9, beneficiarii care 
aplica pentru program trebuie sa de\inii calitatea de proprietari sau concesionari ai 
imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru durata integrala a implementarii 
~i monitorizarii proiectului;beneficiarii persoane juridice de drept public pot de\ine ~i 
calitatea de administratori ai imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru 
durata integrala a implementarii ~i monitorizarii proiectului; de asemenea, imobilul trebuie 
sa fie liber de sarcini, sii nu faca obiectul unui litigiu In curs de solu\ionare la instan\ele 

1Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea ~i restructurarea lntreprinderilor In dificultate, 
publicate In J.O. C 244 din I octombrie 2004. 

Pag.6/13 



MINISTERUL MEDIULUJ 
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

~· $1.a.. 
romania2019.eu 

judecatore~ti, sa nu faca obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau 
dreptului comun sau alprocedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica ~i sa nu 
fie ipotecat. 

Capitolul VIII. Conditii de eligibilitate a proiectelor 

Art. 11 - (I) In cadrul Schemei pot fi finan\ate exclusiv proiectele care prevad realizarea 
de investi\ii ini\iale in active corporale ~i necorporale. Administra\ia Fondului pentru 
Mediu va verifica daca investi\ia pentru care se solicita ajutor de stat respecta in totalitate 
condi\iile pentru a putea fi considerata ,,investifie inifialli". 

((2) Toate activele corporale care fac obiectul finan\arii trebuie sa fie noi. 

(3) In zonele asistate care indeplinesc condi\iile prevazute la articolul 107 alineatul (3) 
litera (c) din tratat, respectiv in regiunile Bucure~ti ~i Ilfov, ajutoarele pot fi acordate 
IMM-urilor pentru orice forma de investi\ie ini\iala. Ajutoarele pentru intreprinderile mari 
se acorda numai pentru o investi\ie ini\iala in favoarea unei noi activita\i economice in 
zona in cauza. 

(4) In cazul ajutoarelor acordate intreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentala in 
procesul de produc\ie, costurile eligibile trebuie sa depa~easca amortizarea activelor legate 
de activitatea care trebuie modemizata in cursul celor trei exerci\ii financiare precedente. 

(5) In cazul ajutoarelor acordate intreprinderilor mari pentru diversificarea unei unita\i 
existente, costurile eligibile trebuie sa depa9easca cu eel pu\in 200 % valoarea contabila a 
activelor reutilizate, astfel cum au fast inregistrate in exerci\iul financiar ce precede 
inceperea lucrarilor. 

(6) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investi\ii daca 
indeplinesc urmatoarele condi\ii cumulative: 
(a) trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unita\ii care prime9te ajutorul; 
(b) trebuie sa fie amortizabile; 
( c) trebuie sa fie achizi\ionate in condi\iile pie\ei de la terti care nu au legaturi cu 
cumparatorul; ~i 
( d) trebuie sa fie incl use in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor 9i trebuie sa 
ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 
cinci ani sau de trei ani in cazul IMM-urilor. 
(7) Pentru intreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai pana la 
un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investi\iei ini\iale. 
(8) Solicitantul trebuie sa prezinte Administra\iei Fondului pentru Mediu documente prin 
care sa justifice necesitatea finan\arii proiectului prin ajutor de stat, precum si efectul stimulativ 
al ajutorului, in conformitate cu art. 21 din prezenta schema. 

(9) Proiectul este implementat pe teritoriul Rom§.niei. 
(! 0) Proiectul respecta reglementarile na\ionale ~i comunitare privind protec\ia mediului, achizi\iile 
publice, informarea 9i publicitatea ~i egalitatea de ~anse. 

(11) In cazul proiectelor mari de investi\ii, ajutorul nu poate depa9i valoarea maxima rezultata din 
formula prevazuta prevazuta la art. 5 lit. o) din prezenta schema, pentru fiecare regiune de 
dezvoltare. 

( 12) Este interzisa divizarea artificiala a proiectelor care beneficiaza de finan\are. 
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(13) 0 investi\ie ini\ialii demaratii de acela~i beneficiar (la nivel de grup) intr-un interval de trei ani de 
la data de incepere a lucriirilor la o altii investi\ie care beneficiazii de ajutor in aceea~i regiune de nivel 
3 din Nomenclatorul comun al unitii\ilor teritoriale de statisticii, este consideratii ca fiicand parte dintr
un proiect unic de investi\ii. In cazul in care un astfel de proiect unic de investi\ii este un proiect mare 
de investi\ii, valoarea totalii a ajutoarelor pentru proiectul unic de investi\ii nu va depii~i valoarea 
ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investitii, conform formulei previizute la art. 5 lit. o ). 

Capitolul IX. Durata si bugetul Schemei 

Art. 12 - Prezenta Schema se aplicii de la aprobarea ei, panii la 31 decembrie 2020. 

Art. 13 - (!) Bugetul total estimat alocat al Schemei este de 500.000.000 lei. 
Sumele se vor asigura din bugetul Fondului pentru Mediu din Programul privind gestionarea 
de~eurilor. 

(2) Administra\ia Fondului pentru Mediu poate deschide una sau mai multe sesiuni de finan\are, in 
cadrul schemei, iar un beneficiar poate depune o singurii cerere de finan\are pe sesiune. 

Art. 14 - Numiirul maxim estimat de beneficiari ( atat intreprinderi mari, cat ~i intreprinderi 
mici ~i mijlocii) in cadrul Schemei, este de 100, calculat la o valoare medie a finan(iirii per 
proiect de 5.000.000 lei. 

Capitolul X. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat 

Art. 15 - Miisurile de sprijin acordate operatorilor economici in cadrul Schemei, pentru realizarea de 
investi(ii ini(iale, constau in alocarea unor sume nerambursabile (granturi) asigurate de la bugetul 
Fondului pentru Mediu. 

Art. 16 - Sumele vor fi acordate in una sau mai multe tran~e. Data acordiirii ajutorului este data 
semniirii contractului de finan\are de ciitre ambele piir(i. 

Capitolul XI. Valoarea maxima a finantiirii (intensitatea ajutorului de stat) 

Art. 17 - (1) Intensitatea ajutorului exprimatii in echivalent - subven\ie brutii2 nu depii~e~te pragul 
pentru ajutoarele regionale in vigoare la data acordiirii ajutorului in regiunea asistatii. in cauzii; 
aceste praguri se aplicii. pentru intensitatea ajutorului calculatii. ca procentaj din costurile eligibile ale 
investi\iilor in active corporale ~i necorporale. 
(2) Conform H.G. 517/2014, intensitatea ajutorului de stat acordat nu poate depii.~i: 

a. 10% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul in care investi\ia se realizeazii in regiunea 
Bucure~ti; 

b. 35% pentru regiunea de Dezvoltare Vest ~ijude\ul Ilfov; 
c. 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru celelalte regiuni de dezvoltare; 
d. Intensitii.\ile maxime ale ajutoarelor de stat previi.zute mai sus se majoreazii. cu panii. la 
20 de puncte procentuale pentru intreprinderile mici sau cu panii. la 10 puncte procentuale 
pentru intreprinderile mij locii. 

(3) Intensitii.\ile maxime majorate ale ajutoarelor pentru intreprinderile mici ~i mijlocii nu se aplicii 
ajutoarelor acordate pentru proiectele de investi\ii ale ciiror cheltuieli eligibile depii~esc 50 milioane 
euro, conform art. 5 lit. o ~i art. 11 alin. (8). 

'in vederea calculiirii intensitiijii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele ciirora nu Ii s-au aplicat deduceri 
fiscale sau alte taxe. 
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Art. 18 - Diferen\a pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta 
trebuie sa aduca o contribu\ie financiara, fie din resurse proprii, fie din finan\are externa (de 
exemplu, dar f'ara a se limita la, credit bancar), sub o forma care este libera de orice sprijin din 
partea statului. 

Capitolul XII. Cheltuielile eligibile 

Art. 19 - Prin prezenta schema se va acorda finan\are nerambursabila din Fondul pentru Mediu in 
vederea efectuarii de investi\ii necesare realizarii de instala\ii noi pentru sortarea, tratarea, reciclarea 
si valorificarea de~eurilor, in vederea ob\inerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime 
secundare, ceea ce va contribui la lmbunata\irea proteqiei mediului prin reducerea efectelor 
negative ale de~eurilor asupra acestuia, dezvoltarea economica si reducerea consumului de resurse 
primare. 

in sensul prezentei Scheme, sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli 
cu investi\ia ini\iala: 

cheltuieli necesare pentru realizarea construc\iilor necesare amplasarii ~i montarii utilajelor, 
instala\iilor ~i echipamentelor achizi\ionate, cu dotiirile aferente - instala\ii electrice, alimentare cu 
gaze naturale, instala\ii de lncalzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construc\iilor); 

cheltuieli cu achizi\ia ~i montajul utilajelor, instala\iilor ~1 echipamentelor necesare 
lndeplinirii obiectivelor proiectului; 

cheltuieli cu achizitionarea activelor necorporale. 

Capitolul XIII. Mentinerea investitiei 
Art. 20 - lnvesti\ia realizata cu sprijin financiar In cadrul Schemei trebuie men\inuta In regiunea 
beneficiara pentru o perioada de eel pu\in 5 ani de la data finalizarii lucrarilor pentru lntreprinderi mari 
~i 3 ani In cazul IMM-urilor. Aceasta regula nu lmpiedica lnlocuirea unei instala\ii sau a unui 
echipament lnvechit ca urmare a unei evolu\ii tehnologice rapide, cu condi\ia ca activitatea economica 
sa fie men\inuta In regiunea In cauza pentru durata minima necesara3 . in aceasta situa\ie, instala\iile 
sau echipamentele care se lnlocuiesc trebuie sa fie de performan\e eel pu\in egale cu cele pe care le 
lnlocuiesc. 

Capitolul XIV. Efectul stimulativ 

Art. 21- (1) Pentru a se asigura ca ajutoarele sunt necesare ~i ac(ioneaza ca un stimulent pentru 
dezvoltarea In continuare a unor activita\i sau proiecte, ajutoarele In cadrul schemei nu se acorda 
activita\ilor pe care beneficiarul le-ar efectua oricum, chiar ~i In absen\a ajutorului. 
(2) Nu se acorda ajutor In cadrul Schemei pentru proiectele pentru care au fost lncepute lucrarile 
de execu\ie. Se considera lndeplinita condi\ia referitoare la "lnceperea lucrarilor" daca lnaintea 
lnceperii lucrarilor la proiectul pentru care se solicita sprijin financiar, beneficiarul a depus o cerere 
de ajutor la Administra\ia Fondului pentru Mediu, iar aceasta a confirmat ulterior In scris ca, sub 
rezerva unor verificari de detaliu, proiectul lndepline~te, In principiu, condi\iile de eligibilitate 
stabilite prin Schema. in situa\ia In care lucriirile au lnceput anterior lndeplinirii acestor condi\ii, 
lntregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor. 

(3) Cererea de ajutor con\ine eel pu\in urmatoarele informa\ii: 
(a) denumirea lntreprinderii ~i dimensiunea acesteia; 

3In conformitate cu art.14 alin. (5) din Regulament. 
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( e) tipul de ajutor (grant, imprumut, garan\ie, avans rambursabil, injec\ie de capital sau altele) ~i 
valoarea finan\arii publice necesare pentru proiect. 

Capitolul XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat 

Art. 22 - Pentru acela~i beneficiar, plafonul maxim al intensita\ii ajutorului de stat stabilit prin 
prezenta Schema trebuie respectat atunci cand, pentru acelea~i costuri eligihile, ajutorul se acorda in 
cadrul mai multor scheme sau in combina\ie cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul ca finan\area 
provine din surse locale, regionale, na\ionale sau comunitare. 
Art. 23 - Ajutoarele de stat exceptate fo temeiul prezentei scheme nu·se cuinuleaza cu niciun tip de 
ajutoare de minimis in raport cu acelea~i costuri eligibile daca un astfel de cumul ar conduce la o 
intensitate a ajutorului care depa~e~te intensita\ile maxime prevazute in prezenta schema. 

Capitolul XVI. Modalitatea de derulare a Sc/zemei 

Art. 24 - (1) Procedura de implementare ~i derulare a Schemei se desra~oara dupa cum urmeaza: 
1. elaborare ~i aprobare Ghid de finan\are; 
2 organizarea sesiunilor de finan\are; 
3. depunerea dosarelor de finan\are; 
4. verificarea conformita\ii administrative (verificarea cererilor de finan\are ~i a documentelor 

inso\itoare) ~i a eligibilita\ii solicitan\ilor/proiectelor; 
5. evaluarea tehnica ~i financiara a proiectelor; 
6. selec\ia proiectelor ~i aprobarea acestora; 
7. comunicarea rezultatelor sesiunilor de finan\are; 
8. intocmirea ~i semnarea contractelor; 
9. in vederea derularii proiectului, beneficiarii finan\arii vor depune la sediul AFM cereri de plata 
inso\ite de documentele obligatorii a~a cum apar in Ghidurile de finan\are ~i in contractele pentru 
finan\are; 
10. finalizarea proiectelor: plata finala se face in baza documenta\iei prezentate in conformitate cu 
prevederile contractuale; 
11. efectuarea monitorizarii dupa implementarea proiectelor, pe o perioada de 5 ani de la data 
finalizarii lucrarilor pentru intreprinderi mari ~i 3 ani in cazul IMM-urilor. 

(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei Scheme, operatorul economic depune la 
AFM cererea de finan\are inso\ita de documentele justificative, la data anun\ata pe pagina oficiala de 
web a fumizorului de ajutor de stat - www.afm.ro, cu ocazia lansarii sesiunilor de finan\are; 

Capitolul XVII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat 

Art. 25 - In vederea asigurarii transparen\ei ~i a unui control eficient al ajutoarelor de stat, 
Administra\ia F ondului pentru Mediu transmite Comisiei, in sistemul de notificare electronica 
(SANI), prin intermediul Consiliului Concuren\ei: 

rezumatul informa\iilor despre masura de ajutor exceptata, in formatul standard prevazut in anexa II 
a Regulamentului CE nr. 651/2014, !mpreuna cu un link care oferii acces la textul integral al masurii 
de ajutor, inclusiv modificarile sale, in termen de 20 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a 
masurii; 
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Art. 26 - (1) In vederea asigurarii transparen\ei ~i a unui control eficient al ajutoarelor de stat, 
Administra\ia Fondului pentru Mediu transmite Consiliului Concuren\ei datele ~i informa\iile 
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat ~i de minimis la nivel national, in formatul 9i in 
termenul previizute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus in 
aplicare prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului Concuren\ei nr. 175/2007, precum 9i datele ~i 
informa\iile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat 9i de minimis 9i a rapoartelor 
~i informarilor necesare indeplinirii obliga\iilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

(2) Pentru a crea posibilitatea verificarii ex-ante a eligibilita\ii poten\ialilor beneficiari ai masurilor de 
ajutor, in conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, 
pus in aplicare prin Ordinul pre9edintelui Consiliului Concuren\ei nr. 437/2016, Administra\ia 
Fondului pentru Mediu, in calitate de fumizor al masurii de ajutor de stat, are obliga\ia incarcarii in 
Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a prezentei scheme, in termen 
de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia. 

(3) Contractele, plii\ile, obliga\iile de recuperare a ajutoarelor ~i rambursarea efectiva a respectivelor 
obliga\ii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de 7 zile lucratoare de la data 
semnarii contractului de finan\are, respectiv de la data instituirii pla\ilor, a obliga\iilor de recuperare 
a ajutoarelor sau a rambursiirii efective a respectivelor obliga\ii. 

( 4) Consiliul Concuren\ei poate solicita date ~i informa\ii de la fumizorul de ajutor atunci cand, din 
informa\iile de\inute, rezulta ca nu au fost respectate condi\iile de acordare a ajutoarelor de stat. In 
situa\ia in care datele transmise de catre furnizor nu clarifica aspectele sesizate, Consiliul 
Concuren\ei poate dispune o ac\iune de control la intreprinderea beneficiara, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. In aceasta ac\iune, echipa de control a Consiliului Concuren\ei va fi 
inso\ita de reprezentan\i ai fumizorului. 

Art. 27 - Textul Schemei, precum ~i textul actului normativ pentru aprobarea Schemei se publica 
integral pe pagina de web a Administra\iei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afin.ro. 

Art. 28 - Administra\ia Fondului pentru Mediu va monitoriza respectarea condi\iilor 9i criteriilor de 
eligibilitate previizute in prezenta Schema pe toata durata de derulare a acesteia 9i are obliga\ia de a 
supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare ~i de a dispune masurile care se impun. 

Art. 29 - Beneficiarii sunt obliga\i sa raporteze in conformitate cu prevederile contractului de 
finan\are stadiul realiziirii lucriirilor de investi\ii pana la finalizarea proiectului, precum ~i sa furnizeze 
alte informa\ii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat. 

Art. 30 - (1) Administra\ia Fondului pentru Mediu se va asigura ca investi\iile vor fi men\inute in 
regiune pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acestora pentru intreprinderi mari 9i 3 ani in cazul 
IMM-urilor. 

(2) in situa\ia in care constata nerespectarea acestor condi\ii, Administra\ia Fondului pentru 
Mediu va intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a 
dobanzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare 9i na\ionale in vigoare. 

Art. 31 - (I) Furnizorul ajutorului de stat este obligat sa pastreze toate informa\iile referitoare la 
ajutoarele acordate in cadrul Schemei ( documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) 
pentru o perioada de 10 ani incepand de la data acordiirii ultimului ajutor in cadrul Schemei. 

(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obliga\i sa pastreze, pentru o perioada de 10 ani 
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incepand de la data ultimului ajutor acordat beneficiarului in cadrul Schemei, toate documentele 
necesare $i sa tina o evidenta specifica a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei Scheme, 
a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin cares-a finantat investitia in cauza, din care sa 
reiasa suma totala a ajutoarelor de stat $i a ajutoarelor de minimisprimite, defalcate pe ani, pe fumizori 
de ajutor de stat, pe obiective, informatii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de 
stat, ajutoare de stat individuale ), precum $i baza legala prin care acestea au fost acordate. 

Art.32 - lnformatiile prevazute in anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor 
individual care depa$e$te echivalentul in lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina nationala 
www .aj utordestat. ro. 

Art.33 - in baza unei cereri scrise, emisa de Comisia Europeana, Administratia Fondului pentru 
Mediu va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau 
in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia le considera necesare pentru evaluarea 
respectarii conditiilor stabilite prin prezenta hotarare. 

Capitolul XVIII. Recuperarea ajutoarelor acordate 

Art.34 - (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizeaza de catre AFM, conform prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 77/2014, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 
20/2015, cu modificarile ulterioare $i ale Ordonantei de urgenta nr. 196/2005, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
(2) Ajutorul care trebuie recuperat include $i dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului 
pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) 
nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
65911999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat 
in Jumalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificarile $i completarile ulterioare, 
precum $i cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 201511589 al Consiliului din 13 iulie 
2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii 
Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015. 

Capitolul XIX. - Dispozitii finale 

Art.35- Administratia Fondului pentru Mediu va transmite, spre informare, Consiliului Concurentei 
prezentul act normativ/administrativ, in termen de 15 zile de la data adoptarii acestuia, precum ~i a 
oricarei modificari aduse masurii de sprijin conform prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nafionale fn domeniul ajutorului de stat, precum $i 
pentru modijicarea $i completarea Legii concurenfei nr. 2111996, aprobata cu modificari $i 
completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare. 

Art. 36 - Fumizorul ajutorului de stat va transmite Consiliului Concurentei orice informatie solicitata 
cu privire la prezenta Schema de ajutor de stat. 
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