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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

  

Cabinet Preşedinte                                                             Nr. ......../.......................... 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului Pilot Start-Up 

Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor și/sau produselor 

ecologice 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului privind Ordinului pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce 

dezvoltă producția materialelor și/sau produselor ecologice. 

 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 alin. 

(1) lit. f) și alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform cărora  ”(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de 

finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau 

programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a) - l), n), q) - s), u), w) - z) se 

stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de 

Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului”. 

 

       Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza 

solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea 

Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor și/sau 

produselor ecologice. 

       Scopul  programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu 

pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice. 

       Prin program se finanțează tehnologii de producere a materialelor și/sau produselor 

ecologice prin utilizarea materiilor prime naturale și a materiilor prime secundare, în scopul 

introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi. 

       Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de numărul de întreprinderi 

care implementează tehnologii finanțate prin prezentul program în vederea producerii de 

materiale şi/sau produse ecologice şi prin crearea de noi locuri de muncă verzi. 
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       Programul are caracter multianual şi se derulează în limita fondurilor stabilite cu această 

destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Autorităţii, aprobat prin hotărâre a 

Guvernului.  

       Suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului 

pentru Mediu și se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de 

finanţare. 

       Finanţarea se acordă în cuantum egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se 

putea depăşi, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al 

nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, conform legislației în vigoare.        

 Este considerat solicitant eligibil operatorul economic care a depus dosar de finanţare la 

sediul Autorităţii şi care trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice: 

a) este persoană juridică română, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul 

României; 

b) funcţionează şi are activitate economică de cel puţin 1 an, la data depunerii dosarului 

de finanţare, şi are cel puţin un exerciţiu financiar anual încheiat; 

c) obiectul/ele de activitate autorizat/autorizate permite/permit producţia materialelor 

și/sau produselor rezultate din utilizarea investițiilor finanțate prin prezentul ghid; 

d) este proprietar, administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de 

superficie pentru imobilul pe/în care se implementează proiectul şi pe terenul pe care 

se instalează tehnologiile de producție; terenul trebuie să fie liber de sarcini, să nu 

facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei 

revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de 

expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

e) nu este în stare de insolvenţă sau faliment, nu are suspendate activităţile economice, 

nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, nu este supus unei executări silite 

şi/sau nu se află în situaţii similare; 

f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor 

către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

g) nu se află în interdicţie bancară; 

h) respectă prevederile Regulamentlui (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

i) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile 

legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ 

asupra mediului; 

j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori  programe 

finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare pentru realizarea 

proiectului, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare; 

k) deţine toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi aprobările impuse de studiul de 

fezabilitate; autorizaţia de construire (dacă este cazul), se poate prezenta până la 

prima cerere de plată; 

l) ajutorul de minimis solicitat prin cererea de finanțare nu urmează a fi utilizat pentru 

desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 
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din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului 

(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea 

autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; 

m) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o   perioadă de 3 ani 

consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de 

acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza 

schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de 

acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul 

transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse 

la dosar; în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum 

este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 

18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin 

însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi 

întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă. Ajutoarele de 

minimis acordate prin prezenta măsură pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis 

acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 [1] al Comisiei, în 

limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. 

 

        Criterii de eligibilitate în program: 

a) studiul de fezabilitate este elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

b) proiectul tehnic este elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 

şi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 

Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; valoarea totală a investiţiei 

aşa cum rezultă din proiectul tehnic nu trebuie să depăşească valoarea totală a 

investiţiei, aşa cum a fost prezentată în studiul de fezabilitate (devizul general) şi 

cererea de finanţare; 

c) costurile proiectului sunt detaliate pe fiecare categorie de cheltuială, conform 

cheltuielilor eligibile precizate în Art. 25; 

d) respectă prevederile naţionale şi comunitare privind protecţia mediului; 

e) proiectul vizează realizarea unei investiţii iniţiale, legată de înfiinţarea unei noi 

unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi, prin 

realizarea de produse noi, suplimentare, şi schimbarea fundamentală a procesului de 

producţie al unei unităţi existente; 

f) durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni.  
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   Cheltuieli eligibile în program: 

a) investiţii legate de înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, 

diversificarea producţiei unei unităţi, prin realizarea de produse noi, 

suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie al unei 

unităţi existente; 

b) realizarea clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării 

utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului, cu 

dotările aferente - instalaţii electrice, instalaţii de alimentare cu gaze naturale,  

instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Instalaţiile 

menţionate mai sus sunt aferente doar interiorului clădirii; 

c) achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor 

prezentului proiect; 

d) montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice; 

e) instalare și punerea în funcțiune; 

- pregătirea personalului de exploatare - cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului 

în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor; 

- probe tehnologice şi teste - cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în 

proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor; 

f) studii de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile eligibile 

pentru investiţia de bază. 

 Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele 

achiziţionate sunt noi. 

 

Față de cele de mai sus, ținând seama de motivele invocate, importanța, scopul şi 

obiectivele acestui program, vă rugăm să demarați procedurile legale în vederea aprobării 

Ghidului de finanţare a Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă 

producția materialelor și/sau produselor ecologice. 

 

   Cu deosebită consideraţie, 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

István JAKAB 

 

 

 

Șef Serviciu 

Marian Cucu 

 

 


