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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile

de energie

Având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat

pentru perioada 2006—2013,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 137/2007, și al art. 66 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă Schema de ajutor de stat de

stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de

energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

(2) Acordarea ajutorului de stat în conformitate cu schema

de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea

criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în Regulamentul

Comisiei (CE) nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 și 88 din

Tratatul CE ajutoarelor naționale pentru investiții regionale.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și

profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

București, 9 iulie 2008. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,

Nr. 750. Attila Korodi



ANEXĂ

S C H E M Ă  D E  A J U T O R  D E  S T A T  R E G I O N A L

privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
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I. Introducere

Art. 1. — Prezentul act instituie o schemă transparentă de

ajutor de stat regional pentru investiții, denumită Schemă de
ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor
regenerabile de energie, prin care se urmărește promovarea

coeziunii economice și sociale între România și Uniunea

Europeană și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin

promovarea dezvoltării durabile și a investițiilor în regiunile din

România. În conformitate cu Harta națională a ajutoarelor de

stat regionale pentru perioada 2007—2013, întreg teritoriul

României este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit

prevederilor art. 87(3)(a) din Tratatul de instituire a Comunității

Europene. 

Art. 2. — (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru

investiții în cadrul prezentei scheme se va face numai cu

respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.628/2006

1)

pentru aplicarea

art. 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor naționale pentru investiții

regionale (denumit în continuare Regulament).
(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu

următoarele:

a) Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității

economice”

2)

(denumit în continuare POS CCE);

b) Harta națională a ajutoarelor de stat regionale pentru

perioada 2007—2013

3)

;

c) Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană

4)

.

(3) De asemenea, schema contribuie la implementarea

prevederilor specifice valorificării surselor regenerabile de

energie din următoarele reglementări comunitare și naționale,

precum și strategii și politici naționale:

a) Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei

electrice produse din resurse regenerabile pe piața internă de

energie

5)

;

b) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul

European privind Foaia de parcurs în ceea ce privește energia

regenerabilă — energie regenerabilă în secolul XXI — costrucția

unui viitor mai durabil

6)

;

c) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și

completările ulterioare

7)

;

d) Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei,

republicată

8)

;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea

Strategiei energetice a României pentru perioada 2007—2020

9)

;

f) Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea

producției de energie electrică din surse regenerabile de

energie, cu modificările ulterioare

10)

;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003 privind aprobarea

Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie

11)

;

h) Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005 pentru aprobarea

Planului național de acțiune privind schimbările climatice

(PNASC)

12)

.

II. Obiectivul schemei

Art. 3. — (1) Obiectivul schemei îl constituie sprijinirea

finanțării acordate operatorilor economici pentru realizarea

investițiilor inițiale în vederea valorificării resurselor regenerabile

de energie (sursele solare, sursele eoliene, hidroenergetice

pentru sisteme cu putere instalată <10MW, biomasa, sursele

geotermale, energia valurilor, biogazul, gazele rezultate din

fermentarea deșeurilor — gazul de depozit, gazul de fermentare

a nămolurilor în instalații de epurare a apelor uzate) pentru

producerea de energie electrică și termică, ceea ce va contribui

la dezvoltarea regională durabilă a României, stimularea

dezvoltării economice și creșterea coeziunii sociale a regiunilor

în care sunt implementate.

(2) Realizarea investițiilor în cadrul schemei va avea ca efect:

a) crearea de locuri de muncă;

b) încurajarea folosirii invențiilor și inovațiilor în domeniul

tehnologiilor de producere și de consum al energiei electrice din

surse regenerabile, precum și achiziționarea de echipamente

specifice inovative;

c) limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu influențe

pozitive asupra dezvoltării durabile.

III. Necesitatea implementării schemei

Art. 4. — (1) Prezenta schemă este elaborată în contextul

implementării strategiei de dezvoltare durabilă a României.

Obiectivele acesteia sunt în concordanță cu Strategia Lisabona,

Carta verde pentru „Strategia europeană pentru energie

durabilă, competitivă și sigură”, cu documentul „An Energy

Policy for Europe”, Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a

Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC),

Protocolul de la Göteborg, precum și cu actele normative

prevăzute la art. 2 alin. (3).

(2) Dezvoltarea regională durabilă se va realiza prin

sprijinirea investițiilor pentru valorificarea resurselor regenerabile

de energie în conformitate cu prevederile operațiunii prevăzute

de domeniul major de intervenție 2 „Valorificarea resurselor

regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” din

cadrul axei prioritare 4 „Creșterea eficienței energetice și a

securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor

climatice” a POS CCE.

1)

Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006, publicat în J.O. L 302 din 1 noiembrie 2006.

2)

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3.472 din 12 iulie 2007.

3)

Harta națională a ajutoarelor de stat cu finalitate regională, aprobată pentru perioada 2007—2013 prin Decizia N 2/07, publicată în J.O. C 73 din

30 martie 2007.

4)

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, publicat în J.O. L 157 din 21 iunie 2005 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465

din 1 iunie 2005.

5)

Directiva 2001/77/EC, publicată în J.O. 283 din 27 octombrie 2001.

6)

COM (2006)848 final, 10 ianuarie 2007.

7)

Legea nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007.

8)

Legea nr. 199/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006.

9)

Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 19 noiembrie 2007.

10)

Hotărârea Guvernului nr. 443/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2004.

11)

Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2004.

12)

Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 6 februarie 2006.



(3) În Noua Politică Energetică a UE, Comisia Europeană

și-a asumat ca obiectiv, printre altele, creșterea ponderii surselor

regenerabile de energie, de la mai puțin de 7% în anul 2005 la

20% din totalul consumului final de energie al UE până în 2020.

Mergând în întâmpinarea acestui obiectiv, România și-a propus,

în cadrul axei prioritare 4 a POS CCE și în cadrul Strategiei

energetice a României pentru perioada 2007—2020, ca

ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul

consumului brut de energie electrică

13

) să fie de 33% în anul

2010, 35% în anul 2015 și 38% în anul 2020; de asemenea,

11% din consumul intern brut de energie

14

) va fi asigurat din

surse regenerabile în anul 2010.

(4) În conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene

privind promovarea surselor regenerabile de energie

15

),

exceptând centralele hidroelectrice mai mari de 10MW, costurile

de producere a energiei electrice în unități ce utilizează surse

regenerabile sunt în prezent superioare celor aferente utilizării

combustibililor fosili.

(5) Ca urmare, având în vedere obiectivele prevăzute la

alin. (3), stimularea investițiilor în unități energetice în vederea

utilizării surselor regenerabile de energie este absolut necesară

și trebuie susținută inclusiv prin surse financiare care reprezintă

ajutor de stat.

Art. 5. — (1) România dispune de un potențial ridicat de

resurse regenerabile de energie (tabelul nr. 1), care în prezent

este insuficient valorificat, având în vedere și costurile destul de

ridicate pentru realizarea instalațiilor.
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Tabelul nr. 1: Potențialul național al surselor regenerabile

16

)

Sursa Potențial anual Aplicație

Energie solară

60 PJ

1,2 TWh

Energie termică

Energie electrică

Energie eoliană (potențial teoretic) 23 TWh Energie electrică

Energie hidro, din care sub 10 MW

36 TWh

3,6 TWh

Energie electrică

Biomasă și biogaz 318 PJ

Energie termică

Energie electrică

Energie geotermală 7 PJ Energie termică

(2) În ultimii ani importurile de resurse primare de energie

au înregistrat o creștere continuă, reprezentând circa o treime

din totalul resurselor primare de energie

17

). Având în vedere

faptul că se estimează că în 2015 dependența de importurile de

resurse primare de energie va ajunge la aproximativ 50% din

total, cu o creștere anuală de aproximativ 3%, este esențială o

mai bună valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Art. 6. — Resursele regenerabile de energie pot înlocui

combustibilii fosili și pot conduce la diminuarea efortului financiar

pentru achiziționarea resurselor primare epuizabile (cărbune,

gaze naturale, petrol), precum și la atingerea standardelor de

mediu prin diminuarea poluării (producerea de energie verde).

Prin urmare, realizarea de investiții pentru valorificarea acestor

surse de energie contribuie la îmbunătățirea competitivității în

economie și la dezvoltarea durabilă, având un impact pozitiv

asupra dezvoltării regiunilor în care sunt implementate. Astfel,

valorificarea resurselor regenerabile de energie va contribui la

introducerea în sistemul economic a acestor zone. În plus, în

zonele cu potențial pentru producerea de energie regenerabilă

vor crește oportunitățile de angajare, fiind necesară forță de

muncă atât pentru instalarea, operarea și întreținerea

capacităților de producere a energiei din RES, cât și pentru

producerea de echipamente necesare pentru producerea

energiei.

Art. 7. — Pentru a duce la îndeplinire angajamentele

asumate și pentru a valorifica potențialul surselor regenerabile

de energie al României, Strategia de valorificare a surselor

regenerabile de energie prevede pentru perioada 2003—2010

punerea în funcțiune de capacități noi de producere a energiei

din surse regenerabile cu o putere instalată totală de circa

441,5 MW (energie electrică), respectiv 3.274,64 mii tep

(energie termică), iar pentru perioada 2011—2015 instalarea

unei puteri totale de 798,0 MW (energie electrică), respectiv

3.527,7 mii tep (energie termică).

Art. 8. — Prezenta schemă va finanța investiții pentru

construcția și modernizarea capacităților de producere a

energiei electrice și termice prin valorificarea resurselor

regenerabile de energie: biomasă, micro-hidro (putere instalată

< 10MW), solară, eoliană, geotermală, biocarburanți. În cadrul

schemei pot fi finanțate exclusiv proiectele care prevăd

realizarea de investiții inițiale. Nu se acceptă proiecte care

reprezintă, în fapt, simple investiții de înlocuire sau reabilitare a

unor active fixe existente.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 9. — Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor

economici, întreprinderi mari, mijlocii și mici, din toate sectoarele

economice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10, care

realizează investiții inițiale în oricare dintre cele 8 regiuni de

dezvoltare ale României.

Art. 10. — (1) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin

financiar pentru următoarele sectoare:

a) sectorul pescuitului și acvaculturii;

b) sectorul construcțiilor de nave;

c) industria carboniferă;

d) industria siderurgică;

e) sectorul fibrelor sintetice;

f) activitățile legate de producția primară a produselor

agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a

Comunității Europene;

g) procesarea și marketingul produselor agricole, inclusiv ale

celor care imită sau substituie laptele sau ale produselor din

lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87

18)

;

13

) Consum de energie electrică — consumul brut de energie electrică, calculat astfel: producția națională de energie electrică, inclusiv cea produsă de

autoproducători, la care se adaugă importurile și se scad exporturile.

14

) Consumul intern brut de energie — consum intern brut de energie primară (producție internă de energie primară, la care se adaugă importurile și se

scad exporturile și buncărajul, acesta din urmă cuprinzând cantitățile de combustibili livrate navelor maritime pe apele exterioare, indiferent de pavilion).

15)

Sursa: Comisia Europeană — DGTREN, decembrie 2005.

16

) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007.

17)

Institutul Naţional de Statistică.

18)

Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87, publicat în J.O. L 182 din 3 iulie 1987.



h) dezvoltarea (promovarea) imobiliară — cod CAEN 411;

i) fabricarea armamentului și muniției — cod CAEN 254 și

fabricarea vehiculelor militare de luptă — cod CAEN 304.

(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar

pentru următoarele obiective:

a) susținerea financiară a activitaților de export către terțe

țări sau către state membre, legată direct de cantitățile

exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție

ori pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) utilizarea preferențială a produselor naționale în

detrimentul produselor importate;

c) achiziționarea de echipamente de transport în sectorul

transportului.

(3) De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se acordă

sprijin financiar pentru proiectele de investiții cofinanțate din

Programul Operațional Regional și Programul Național de

Dezvoltare Rurală și pentru activitatea economică aferentă

codului CAEN Rev. 2 - 1101 („Distilarea, rafinarea și mixarea

băuturilor alcoolice”).

V. Definiții

Art. 11. — În sensul prezentei scheme, expresiile de mai jos

semnifică după cum urmează:

a) întreprinderi mici și mijlocii (IMM ) — întreprinderile care se

încadrează în definiția IMM-urilor conform anexei nr. I la

Regulamentul CE nr. 70/2001

19)

pentru aplicarea art. 87 și 88

din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderile mici și

mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și Legii

nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările

ulterioare;

b) întreprindere mare — orice întreprindere care nu se

încadrează în definiția IMM-urilor, conform lit. a);

c) investiția inițială — o investiție în active corporale și

necorporale legată de crearea unei noi unități, extinderea unei

unități existente, diversificarea producției unei unități prin

realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea

fundamentală a procesului global de producție al unei unități

existente. Achiziționarea de acțiuni sau părți sociale emise de

către o întreprindere nu constituie investiție inițială;

d) începerea lucrărilor — fie începerea lucrărilor de

construcții, fie primul angajament care creează obligații juridice

de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior,

excluzând studiile de fezabilitate preliminare, în conformitate cu

prevederile cuprinse în Regulament;

e) costuri eligibile — costurile legate de investiția inițială,

respectiv costurile cu active corporale și active necorporale;

f) active corporale — terenuri, construcții, utilaje sau instalații;

g) active necorporale — transferul de tehnologie prin

achiziționarea de patente, licențe, know-how sau informații

tehnice nepatentate;

h) intensitatea ajutorului de stat în echivalent subvenție brută —

valoarea actualizată a ajutorului, exprimată ca procent din

valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investițiilor

20)

;

i) rata de actualizare — rata de referință calculată conform

Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a

ratelor de referință și de scont

21)

;

j) administrator al schemei — Ministerul Economiei și

Finanțelor, prin Direcția generală politică energetică, în calitate

de organism intermediar pentru axa prioritară 4 „Creșterea

eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul

combaterii schimbărilor climatice” din POS CCE;

k) furnizor de ajutor de stat — Ministerul Economiei și

Finanțelor, prin Autoritatea de management pentru POS CCE.

VI. Beneficiarii

Art. 12. — (1) Potențialii beneficiari pot fi întreprinderi mari,

mijlocii sau mici.

(2) Beneficiarii pot depune proiecte individual.

Art. 13. — Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor sunt

următoarele:

1. este înregistrat ca societate comercială în România potrivit

legislației în vigoare;

2. nu se află în dificultate în conformitate cu Liniile directoare

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea

întreprinderilor în dificultate

22)

;

3. nu are datorii la stat privind plata taxelor și altor contribuții

la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale

și bugete locale, inclusiv privind obligațiile de plată privind

reeșalonările, conform legislației naționale în vigoare;

4. demonstrează că deține resursele financiare necesare

pentru implementarea proiectului;

5. în cazul în care acesta este/a fost subiectul unui ordin de

recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a

Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, rămasă

definitivă și irevocabilă, ajutorul ilegal și/sau utilizat abuziv

trebuie să fi fost recuperat integral, în conformitate cu

prevederile Regulamentului (CE) nr. 659/1999

23)

și ale

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006

24) 

privind

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 137/2007;

6. să justifice necesitatea finanțării proiectului prin ajutor

de stat;

7. îndeplinește și alte condiții specificate în cererea de

propuneri de proiecte și Ghidul solicitantului, care nu aduc

atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 14. — Numărul maxim estimat de beneficiari este de 300.

VII. Condiții de eligibilitate a proiectelor

Art. 15. — (1) În cadrul schemei pot fi finanțate exclusiv

proiectele care prevăd realizarea de investiții inițiale.

(2) Condițiile de eligibilitate ale proiectelor sunt următoarele:

1. Scopul și obiectivele proiectului propus sunt în conformitate

cu obiectivele operațiunii prevăzute în axa prioritară 4

„Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în

contextul combaterii schimbărilor climatice” a POS CCE,

domeniul major de intervenție 2 „Valorificarea resurselor

regenerabile de energie pentru producerea energiei

verzi, inclusiv obiectivele Strategiei Energetice a României

2007—2020”.
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19)

Regulamentul CE nr. 70/2001, publicat în J.O. L 10 din 13 ianuarie 2001.

20)

Intensitatea se calculează ținând cont de valoarea totală a sprijinului financiar public acordat pentru realizarea proiectului, care se poate acorda din

surse comunitare, naționale sau locale; toate cifrele utilizate vor fi cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe.

21)

Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, publicată în J.O. C 14 din 19 ianuarie 2008. 

22)

Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în J.O. C 244 din 1 octombrie 2004.

23)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999, stabilind regulile de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în J.O. L 083 din 27 martie 1999.

24)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.



XI. Valoarea maximă a finanțării (intensitatea ajutorului

de stat)

Art. 20. — Intensitatea ajutorului de stat acordat nu poate

depăși:

a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile, în regiunea

București—Ilfov;

b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni

de dezvoltare.

Art. 21. — Cu excepția operatorilor economici din sectorul

transporturilor, aceste intensități se majorează cu 20% în cazul

întreprinderilor mici și cu 10% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Art. 22. — Diferența până la valoarea totală a proiectului se

acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o

contribuție financiară de cel puțin 30% din costurile eligibile, fie

din resurse proprii, fie surse atrase, sub o formă care să nu facă

obiectul niciunui ajutor public

25)

.

Art. 23. — Prezenta schemă nu se aplică proiectelor ale

căror costuri totale depășesc 50 milioane euro.

XII. Cheltuielile eligibile

Art. 24. — În materia cheltuielilor eligibile se aplică

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor

finanțate prin programele operaționale

26)

, cu modificările și

completările ulterioare, atunci când acestea sunt mai restrictive

decât prevederile specifice ajutorului de stat.

Art. 25. — Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele

categorii de cheltuieli cu investiția inițială:

a) costul investițiilor în active corporale — considerate

integral, atât pentru întreprinderile mari, cât și pentru

întreprinderile mici/mijlocii;

b) costul investițiilor în active necorporale. În cazul

întreprinderilor mici/mijlocii se ia în considerare costul integral

al acestor investiții, iar în cazul întreprinderilor mari aceste

costuri nu pot fi admise decât până la o limită de 50% din

cheltuielile eligibile totale ale proiectului.

Art. 26. — (1) În sensul prezentei scheme, investițiile în

„active corporale” privesc terenuri, construcții, utilaje sau

instalații.

(2) Costul de achiziție a terenului este eligibil în procent de

maximum 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

Art. 27. — Activele achiziționate trebuie să fie noi.

Art. 28. — Cheltuielile privind achiziția de active corporale și

necorporale prin leasing nu sunt eligibile.

Art. 29. — Pentru a fi incluse în investiția inițială, activele

necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie utilizate în exclusivitate în locația care a beneficiat

de ajutor de stat regional;

b) să fie considerate active amortizabile;

c) să fi fost achiziționate de la un terț, în condiții de piață;

d) să fie incluse în categoria activelor proprii firmei și să

rămână în locația care a beneficiat de ajutor de stat regional

pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, în cazul întreprinderilor

mari, sau 3 ani, în cazul IMM.

Art. 30. — (1) Toate costurile aferente investiției inițiale vor fi

considerate fără TVA.

(2) Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul

nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru

aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea

rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor

rambursate.
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2. Proiectul este implementat pe teritoriul României.

3. Activitățile proiectului nu au fost finanțate și nu sunt

finanțate în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor

preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică,

studiul pentru evaluarea potențialului, studiul de fezabilitate,

proiectul tehnic, detaliile de execuție etc.).

4. Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare

privind protecția mediului, achizițiile publice, informarea și

publicitatea și egalitatea de șanse.

5. În cadrul proiectului nu trebuie să se fi efectuat activități

care să semnifice „începerea lucrărilor”.

6. Proiectul îndeplinește și alte condiții specificate în cererea

de propuneri de proiecte și în Ghidul solicitantului, care nu aduc

atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

VIII. Durata

Art. 16. — Prezenta schemă se aplică până la data de

31 decembrie 2013.

IX. Bugetul schemei

Art. 17. — (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de

200.000.000 euro (echivalent în lei), din care 169.700.000 euro

(echivalent în lei) reprezintă fonduri europene nerambursabile

asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și

30.300.000 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri de

cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Economiei și Finanțelor, și este defalcat estimativ

pe ani astfel:

Tabelul nr. 2: Bugetul total estimat al schemei

— mil. euro —

An

Total (fonduri comunitare și fonduri

publice naționale)

2008 20,9

2009 30,6

2010 39,7

2011 41,4

2012 35,8

2013 31,6

(2) Derularea operațiunilor financiare determinate de

utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate

cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor

nr. 80/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind deschiderea

și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare

nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul

obiectivului convergență.

X. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 18. — Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru

realizarea de investiții inițiale constau în alocarea unor sume

nerambursabile din fonduri comunitare și naționale.

Art. 19. — Sumele vor fi acordate în mai multe tranșe în

conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și vor fi

actualizate la valoarea lor din momentul acordării ajutorului.

Actualizarea se va face utilizând rata de referință aplicabilă la

data acordării ajutorului. Data acordării ajutorului este data

semnării contractului de finanțare de către ambele părți.

25)

Exemplu de ajutor public: împrumuturi în condiții preferențiale, bonificații de dobândă, participări de capital din partea unei instituții publice care nu

îndeplinesc criteriul investitorului în economia de piață, garanții publice care conțin elemente de ajutor de stat, ajutoare de minimis.

26)

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007. 



XIII. Necesitatea ajutorului de stat și a menținerii

investiției

Art. 31. — (1) Ajutorul de stat regional pentru investiții nu

poate fi acordat în cadrul prezentei scheme decât dacă, înaintea

începerii lucrărilor, beneficiarul a prezentat o cerere în acest

scop și dacă autoritatea responsabilă de administrarea schemei

a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unei verificări mai

detaliate, proiectul îndeplinește în principiu condițiile de

eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor

27)

.

(2) În situația în care lucrările încep anterior îndeplinirii

condițiilor stabilite la alin. (1), întregul proiect nu va mai fi eligibil

pentru ajutor.

Art. 32. — Investiția realizată cu sprijin financiar în cadrul

schemei de ajutor de stat trebuie menținută în regiunea

beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data

finalizării lucrărilor, în cazul întreprinderilor mari, sau 3 ani, în

cazul IMM. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalațiilor

sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade

de 5 ani (respectiv 3 ani) din cauza schimbărilor tehnologice

rapide, cu condiția ca activitatea economică să se desfășoare în

continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada

minimă prevăzută

28)

. 

XIV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 33. — Pentru același beneficiar, plafonul maxim al

intensității ajutorului de stat stabilit prin prezenta schemă trebuie

respectat când, pentru aceleași costuri eligibile, ajutorul se

acordă în cadrul mai multor scheme sau în combinație cu un

ajutor ad-hoc, indiferent de faptul că finanțarea provine din surse

locale, regionale, naționale sau comunitare.

Art. 34. — Ajutorul de stat acordat în cadrul schemei nu

poate fi cumulat cu un ajutor de minimis acordat în baza

legislației privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul

acordării acestuia, raportat la aceleași costuri eligibile, dacă un

astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care

depășește intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în

prezenta schemă.

XV. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 35. — Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Direcția

generală politică energetică, în calitate de organism intermediar

pentru axa prioritară 4 „Creșterea eficienței energetice și a

securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor

climatice” din POS CCE este autoritatea responsabilă cu

administrarea prezentei scheme, sub coordonarea Autorității de

management pentru POS CCE, în calitate de furnizor de ajutor

de stat, urmând să asigure derularea acesteia și fiind

răspunzător pentru buna ei desfășurare.

Art. 36. — (1) Procedura de implementare și derularea

schemei se desfășoară după cum urmează:

1. lansarea cererilor de propuneri de proiecte;

2. primirea și înregistrarea cererii de finanțare;

3. verificarea conformității administrative a cererii de

finanțare și a existenței documentelor însoțitoare: numai

propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea

face obiectul etapei următoare;

4. verificarea eligibilității propunerilor de proiecte și a

beneficiarilor: numai propunerile de proiecte care trec de

această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt

îndeplinite condițiile de eligibilitate ale schemei, potrivit art. 31

alin. (1);

5. evaluarea tehnică și financiară a proiectelor;

6. selecția proiectelor;

7. întocmirea și semnarea contractului de finanțare;

8. derularea proiectelor și rambursarea cheltuielilor: plățile

se efectuează de către Unitatea de plată a POS CCE, numai pe

bază de documente justificative, după aprobarea cererii de

rambursare;

9. efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

10. finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza

documentației prezentate în conformitate cu prevederile

contractuale;

11. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor,

pe o perioadă de 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, și pe o

perioadă de 3 ani, în cazul IMM.

(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei

scheme, operatorul economic va depune la Ministerul

Economiei și Finanțelor, adresată organismului intermediar

pentru energie, o cerere de finanțare corespunzătoare

operațiunii prevăzute în art. 4 alin. (2) din schema însoțită de

documentele necesare solicitate în cererea de propuneri de

proiecte și Ghidul solicitantului.

(3) Conținutul cererii de finanțare și al documentelor

însoțitoare, descrierea detaliată a etapelor prevăzute în alin. (1),

criteriile de selecție, precum și celelalte condiții necesare pentru

implementarea schemei sunt stabilite în cererea de propuneri

de proiecte și în Ghidul solicitantului, corespunzătoare operațiunii

prevăzute la art. 4 alin. 2). Cererea de propuneri de proiecte și

Ghidul solicitantului, corespunzătoare operațiunii, vor fi publicate

pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei și Finanțelor,

la adresele http://oie.minind. ro și http://amposcce. minind. ro

Art. 37. — Data de la care se pot depune cererile de finanțare și

documentele justificative la Ministerul Economiei și Finanțelor —

organismul intermediar pentru energie va fi anunțată la lansarea

cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficială de web a

Ministerului Economiei și Finanțelor — organismul intermediar

pentru energie: http://oie.minind. ro
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27)

În conformitate cu art. 5 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006.

28)

În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006.



XVI. Reguli privind raportarea și monitorizarea

ajutoarelor de stat

Art. 38. — În vederea asigurării transparenței și a unui control

eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din

Regulamentul (CE) nr. 994/1998

29)

, furnizorul de ajutor de stat

aplică prevederile referitoare la procedura de pregătire a

notificării și informării prevăzute în Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 137/2007.

Art. 39. — Textul schemei, precum și textul actului normativ

pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială

de web a Ministerului Economiei și Finanțelor, la adresele

http://amposcce. minind.ro și http://oie. minind. ro

Art. 40. — Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului

Concurenței un rezumat al informațiilor referitoare la prezenta

schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la

Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în

maximum 20 de zile lucrătoare de la implementarea schemei.

Aceste informații se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene.

Art. 41. — Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza

respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în

prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia și are

obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate,

aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun.

Art. 42. — Beneficiarii sunt obligați să raporteze în

conformitate cu prevederile contractului de finanțare stadiul

realizării lucrărilor de investiții până la finalizarea proiectului,

precum și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea

organismului intermediar pentru energie, prin transmiterea către

acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul

solicitantului.

Art. 43. — (1) Furnizorul de ajutor de stat se asigură că

investițiile vor fi menținute în regiune pe o perioadă de 5 ani de

la finalizarea acestora, în cazul întreprinderilor mari, sau 3 ani,

în cazul IMM.

(2) În situația în care constată nerespectarea condiției

prevăzute la alin. (1), precum și a tuturor celorlalte condiții

prevăzute în prezenta schemă, furnizorul de ajutor de stat va

întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea

ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate

conform prevederilor comunitare și naționale în vigoare.

Art. 44. — (1) Furnizorul de ajutor de stat și administratorul

schemei sunt obligați să păstreze toate informațiile referitoare

la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele

justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o

perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului

ajutor,

30)

dar nu mai puțin de 3 ani de la închiderea oficială sau

parțială a POS CCE, pentru a stabili dacă sunt respectate toate

condițiile de exceptare prevăzute de Regulament.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligați să păstreze,

pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor

acordat în cadrul schemei

31)

, toate documentele necesare și să

țină o evidență specifică a ajutoarelor de care au beneficiat

conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte

ajutoare de stat prin care s-a finanțat investiția în cauză, din care

să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de

minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective,

informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de

ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza

legală prin care acestea au fost acordate.

Art. 45. — Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului

Concurenței orice informație solicitată cu privire la prezenta

schemă de ajutor de stat.

Art. 46. — Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului

Concurenței o raportare anuală cu privire la implementarea

schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului

Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de

stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului

Concurenței nr. 175/2007

32)

pentru punerea în aplicare a

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor

de stat și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004

33)

cu privire la

implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999

referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE.

Art. 47. — Administratorul prezentei scheme are obligația de

a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, în formatul și

în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile

necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și

monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 41, 43,

45 și 46.
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29)

Regulamentul (CE) nr. 994/1998 cu privire la aplicarea art. 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene pentru anumite categorii de ajutoare

orizontale, publicat în J.O. L 142 din 14 mai 1998.

30), 31)

Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei va fi publicată pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

32)

Ordinul președintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

33)

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 794/2004, publicat în J.O. L 140 din 30 aprilie 2004.
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea unor ajutoare de urgență

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. — Se aprobă acordarea unor ajutoare de

urgență în valoare totală de 321.500 lei, din creditele bugetare

aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii,

Familiei și Egalității de Șanse pe anul 2008, familiilor și

persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuințelor

distruse de inundații, intemperii, alunecări de teren și incendii,

precum și pentru ajutorarea unor familii aflate în situație de

necesitate din cauza unor accidente.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei și finanțelor, 

Varujan Vosganian

București, 16 iulie 2008. 

Nr. 760.

ANEXĂ

Nr. 

crt.

Nume și prenume Adresa Județul

Suma 

acordată

— lei — 

1 Drăghici Rodica comuna Tigveni, satul Bădislava, fără nr. casă Argeș 6.000

2 Ardeleanu Cornelia comuna Livezi, satul Bălăneasa, fără nr. casă Bacău 2.500

3 Mariciuc Ștefan Moinești, str. M. Kogălniceanu nr. 28 Bacău 2.500

4 Negru Neculai Moinești, str. Avram Iancu nr. 94 Bacău 2.500

5 Sofroni Valeriu comuna Balcani, satul Schitu, fără nr. casă Bacău 2.500

6 Jităreanu Dorel Dorohoi, Aleea Ghiocelului nr. 4, bl. A2, ap. 7 Botoșani 1.500

7 Mandache Elena Dorohoi, str. M. Viteazu nr. 52 Botoșani 3.000

8 Iftodie Dumitru comuna Copălău, satul Cotu, fără nr. casă Botoșani 3.000

9 Paiș Gherghina comuna Topliceni, satul Topliceni, fără nr. casă Buzău 800

10 Munteanu Costel comuna Topliceni, satul Topliceni nr. 247 Buzău 800

11 Bîzu Dumitru comuna Topliceni, satul Topliceni nr. 141 Buzău 800

12 Istudor Marian

Râmnicu Sărat, Str. Culturii bl. H3, ap. 10 (domiciliul legal), 

comuna Topliceni, satul Topliceni nr. 385 (domiciliul în fapt)

Buzău 800

13 Baciu Ion comuna Topliceni, satul Topliceni, fără nr. casă Buzău 800

14 Ghiță Ion comuna Topliceni, satul Topliceni nr. 404 Buzău 800

15 Stoica Maria comuna Topliceni, satul Topliceni nr. 410 Buzău 800

16 Matache Florea comuna Topliceni, satul Topliceni nr. 416 Buzău 800

17 Petrișor Constantin orașul Bocșa, Str. Libertății nr. 2 Caraș-Severin 4.000

18 Hîrtu Constantina comuna Grădiștea nr. 1.023 Călărași 8.000

19 Mustățea Mihalache comuna Curcani nr. 3 Călărași 600

20 Culea Gheorghe comuna Oltina, fără nr. casă Constanța 800
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21 Batală Tănase comuna Oltina, fără nr. casă Constanța 800

22 Anghel Ion comuna Ostrov, satul Gârlița, fără nr. casă Constanța 800

23 Constantin Ioan comuna Ostrov, satul Gârlița, fără nr. casă Constanța 800

24 Bălan Dumitra comuna Crucea, satul Băltăgești, fără nr. casă Constanța 800

25 Cristea Doamna comuna Crucea, satul Băltăgești, fără nr. casă Constanța 800

26 Bucur Nicolae comuna Seimeni, satul Dunărea, fără nr. casă Constanța 800

27 Peta Nicoleta orașul Cernavodă, str. Alex. Vlahuță nr. 2 Constanța 800

28 Radu Tache orașul Cernavodă, Înfundătura Cazărmii nr. 4 Constanța 800

29 Gheorghe Ion Târgoviște, Str. Ialomiței nr. 19 Dâmbovița 1.000

30 Haica Vasile comuna Ludești, satul Scheiu de Sus nr. 25 Dâmbovița 3.000

31 Moiceanu Constantin comuna Râul Alb, satul Râul Alb de Sus nr. 94 Dâmbovița 1.000

32 Burcea Aurel comuna Șelaru, satul Fierbinți nr. 185 Dâmbovița 3.000

33 Codroiu Constantin comuna Buciumeni, satul Valea Leurzii nr. 56 Dâmbovița 4.000

34 Bănulescu Genoveva comuna Buciumeni, satul Valea Leurzii nr. 54 Dâmbovița 5.000

35 Stoica Nicolae comuna Buciumeni, satul Valea Leurzii nr. 53 Dâmbovița 1.500

36 Bănulescu Maria comuna Buciumeni, satul Valea Leurzii nr. 57 Dâmbovița 1.500

37 Marica Lucian comuna Terpezița, satul Terpezița nr. 261 Dolj 1.000

38 Spiridon Ghiță comuna Sadova, satul Sadova nr. 806 Dolj 1.500

39 Mîrtan Aurel comuna Plenița, satul Castrele Traiane, fără nr. casă Dolj 1.500

40 Budă Ion comuna Plenița, satul Castrele Traiane nr. 359 Dolj 1.500

41 Popa Marcel comuna Plenița, satul Plenița nr. 715 Dolj 1.500

42 Pungă Ion comuna Sopot, satul Sopot, fără nr. casă Dolj 1.000

43 Iordache Mariana Craiova, str. Eliza Opran nr. 102 Dolj 1.000

44 Boghean Dumitru comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

45 Dumitru Aurel comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

46 Gogu Victor comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

47 Oprea Vasile comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

48 Stroiu Tanase comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

49 Vasile Dinca comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

50 Bacalu Ionel comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

51 Băiculescu Vergina comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

52 Balica Gheorghița comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

53 Brașoveanu Mitică comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

54 Călin Gheorghe comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

55 Chiriac Vasile 

comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă (domiciliul 

în fapt); Pitești, aleea Papucești nr. 3, bl. 54, ap. 7,

județul Argeș (domiciliul legal) 

Galați 800

56 Ciucă Vasile comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

57 Comanici Gheorghe comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

58 Cozma Gheorghiță comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

59 Darilă Marin comuna Brăhășești, satul Corcioveni, fără nr. casă Galați 800

60 Didila Vasile comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

61 Dumitru Mitica comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

62 Dumitru Pardaillan comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800
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63 Gaea Mitica comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

64 Gavrilă Ghiță comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

65 Iftimie Elena comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

66 Mihai Gheorghe comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

67 Popa Zamfira comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

68 Prisecaru Vasile comuna Brăhășești, satul Brăhășești, fără nr. casă Galați 800

69 Rășcanu Georgel 

comuna Brăhășești, satul Corcioveni, fără nr. casă (domiciliul

în fapt); comuna Gohor, satul Nărtești (domiciliul în fapt)

Galați 800

70 Spiridon Gheorghe comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

71 Stoica Corneliu comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

72 Ursu Vasile 

comuna Brăhășești, satul Cositeni, fără nr. casă (domiciliul 

în fapt); Brașov, str. Dacia 84, bl. 21, ap. 16, județul Brașov

(domiciliul în fapt)

Galați 800

73 Văcaru Silvia comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

74 Verban Vasile

comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă (domiciliul 

în fapt); București, Str. Rodnei nr. 2A (domiciliul legal) 

Galați 800

75 Zaharia Tinuță comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

76 Ciucă Gheorghe comuna Brăhășești, satul Toflea, fără nr. casă Galați 800

77 Pohrib Gheorghe Tecuci, str. Gh. Șincai nr. 6B Galați 800

78 Călin Doina Tecuci, fundătura Vasile Lupu nr. 9 Galați 500

79 Făcăleț Costache Galați, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Galați 1.000

80 Băsaru Ninel comuna Clejani, fără nr. casă Giurgiu 2.000

81 Gheorghe Cristina comuna Clejani, fără nr. casă Giurgiu 2.000

82 Grigore Marin comuna Clejani, fără nr. casă Giurgiu 2.000

83 Gheorghe Florica comuna Clejani, fără nr. casă Giurgiu 1.000

84 Miron Paraschiva Vulcan, str. M. Eminescu bl. 3, sc. 1, ap. 12 Hunedoara 5.000

85 Calotă Ion Traian Lupeni, Str. Parângului bl. A6, ap. 37 Hunedoara 1.000

86 Simo Ladislau Vulcan, Str. Teiului nr. 7, ap. 2 Hunedoara 600

87 Sămean Florian Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 42, ap. 1 Hunedoara 1.000

88 Nistor Marian Cătălin Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 42, ap. 2 Hunedoara 1.000

89 Anghel Georgeta Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 42, ap. 4 Hunedoara 1.000

90 Pop Ion Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 1, ap. 1 Hunedoara 1.000

91 Păceană Corneliu Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 1, ap. 2 Hunedoara 1.000

92 Ionică Petre Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 1, ap. 3 Hunedoara 1.000

93 Giura Ioan Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 1, ap. 4 Hunedoara 1.000

94 Zoltan Melania Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 2, ap. 21 Hunedoara 1.000

95 Jurca Daniela Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 2, ap. 22 Hunedoara 1.000

96 Mărănduc Daniela Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 44, sc. 2, ap. 23 Hunedoara 1.000

97 Răducan Gheorghe Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 48, sc. 1, ap. 2 Hunedoara 1.000

98 Floca Vilica Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 48, sc. 1, ap. 3 Hunedoara 1.000

99 Anton Irina Maria Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 48, sc. 1, ap. 4 Hunedoara 1.000

100 Bec Elisabeta Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 48, sc. 2, ap. 21 Hunedoara 1.000

101

Ungureanu Oana

Petronela

Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 48, sc. 2, ap. 22 Hunedoara 1.000

102 Tănase Maria Irina Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 48, sc. 2, ap. 24 Hunedoara 1.000

103 Albulescu Lucia Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 1, ap. 1 Hunedoara 1.000

104 Lică Adriana Cristina Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 1, ap. 2 Hunedoara 1.000
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105 Ciobanu Costache Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 1, ap. 3 Hunedoara 1.000

106 Cutus Ana Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 1, ap. 4 Hunedoara 1.000

107 Popa Anna Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 2, ap. 21 Hunedoara 1.000

108 Vida Nicoleta Adriana Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 2, ap. 22 Hunedoara 1.000

109 Croitoru Vasile Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 2, ap. 23 Hunedoara 1.000

110 Brînză Costel Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 50, sc. 2, ap. 24 Hunedoara 1.000

111 Tolomey Elena Codruța Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 1, ap. 1 Hunedoara 1.000

112 Irofte Dorina Petroșani, Str. Aviatorilor, bl. 52, sc. 1, ap. 2 Hunedoara 1.000

113 Tufa Lucian Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 1, ap. 4 Hunedoara 1.000

114 Ivan Maria Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 2, ap. 22 Hunedoara 1.000

115 Condilă Ilie Sorin Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 2, ap. 23 Hunedoara 1.000

116 Cârstocea Ion Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 3, ap. 41 Hunedoara 1.000

117 Balazs Florin Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 3, ap. 42 Hunedoara 1.000

118 Ghițu Ionela Luminița Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 3, ap. 43 Hunedoara 1.000

119 Pojar Petru Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 52, sc. 3, ap. 44 Hunedoara 1.000

120 Borcean Gabriel Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 4, ap. 61 Hunedoara 1.000

121 Vasvilon Remus Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 4, ap. 62 Hunedoara 1.000

122 Iuga Dumitru Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 4, ap. 63 Hunedoara 1.000

123 Badea Mihai Razvan Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 52, sc. 4, ap. 64 Hunedoara 1.000

124 Revitea Valerica Petroșani, Str. Aviatorilor bl. 54, sc. 6, ap. 72 Hunedoara 1.000

125 Krișan Edit Petroșani, str. Dacia nr. 5, ap. 1 Hunedoara 1.000

126 Lăcătuș Cornelia Petroșani, str. Dacia nr. 5, ap. 2 Hunedoara 1.000

127 Stegăroiu Ion Petroșani, str. Dacia nr. 7, ap. 1 Hunedoara 1.000

128 Stegăroiu Petre Petroșani, str. Dacia nr. 7, ap. 2 Hunedoara 1.000

129 Ciocea Margit Petroșani, str. Grivița Roșie nr. 31, ap. 2 Hunedoara 1.000

130 Vladislav Nicușor Petroșani, str. Grivița Roșie nr. 33, ap. 1 Hunedoara 1.000

131 Cinco Estera Petroșani, Str. Independenței bl. 21, ap. 1 Hunedoara 1.000

132 Milosav Ion Petroșani, Str. Independenței bl. 21, ap. 2 Hunedoara 1.000

133 Roman Eva Petroșani, Str. Independenței bl. 21, ap. 3 Hunedoara 1.000

134 Denes Margareta Petroșani, Str. Independenței bl. 21, ap. 4 Hunedoara 1.000

135 Truică Ionel Iulian Petroșani, Str. Independenței bl. 23, ap. 1 Hunedoara 1.000

136 Vamvu Ion Daniel Petroșani, Str. Independenței bl. 23, ap. 2 Hunedoara 1.000

137 Cioinea Elisaveta Petroșani, Str. Independenței bl. 23, ap. 4 Hunedoara 1.000

138 Neacșu Aurelia Petroșani, Str. Prundului nr. 20 Hunedoara 1.000

139 Negoiu Voica Petroșani, str. Saturn bl. 9, ap. 5 Hunedoara 1.000

140 David Niculina Petroșani, str. Saturn bl. 9, ap. 6 Hunedoara 1.000

141 Militaru Lucia Petroșani, Str. Sirenei nr. 2 Hunedoara 1.000

142 Varga Eugen Petroșani, str. Timișoara nr. 7 Hunedoara 1.000

143 Imling Rainhold Albin Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 128 Hunedoara 1.000

144 Baranka Gabor Brad, str. Gura Ruzii nr. 35 Hunedoara 1.000

145 Cârpaci Antoneta Brad, str. Steampurile Vechi nr. 16 Hunedoara 1.000

146 Cârpaci Cimpa Brad, str. Steampurile Vechi bl. 104, ap. 1 Hunedoara 1.000

147 Cârpaci Ioan Leontin Brad, str. Steampurile Vechi nr. 24 Hunedoara 1.000

148 Cîrpaci Floare Brad, str. Steampurile Vechi nr. 104 Hunedoara 1.000

149 Corbei Catiușa Ribana Brad, str. Steampurile Vechi nr. 27 Hunedoara 1.000

150 Covaci Maria Brad, str. Steampurile Vechi nr. 116 Hunedoara 1.000
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151 Covaci Plainel Anghel Brad, str. Steampurile Vechi nr. 35, ap. 4 Hunedoara 1.000

152 Covaci Rusanda Brad, str. Steampurile Vechi nr. 24 Hunedoara 1.000

153 Farkaș Maria Brad, str. Horia nr. 10 Hunedoara 1.000

154 Faur Nicolae Petru Brad, str. Steampurile Vechi nr. 24 Hunedoara 1.000

155 Faur Olimpia Ionela Brad, str. Steampurile Vechi nr. 24, ap. 3 Hunedoara 1.000

156 Furdui Corina Olimpia Brad, str. Steampurile Vechi nr. 35, ap. 4 Hunedoara 1.000

157 Grancea Constantin Brad, str. Steampurile Vechi nr. 24 Hunedoara 1.000

158 Grancea Constantin Brad, str. Steampurile Vechi nr. 30 Hunedoara 1.000

159 Grancea Gheorghe Brad, str. Steampurile Vechi nr. 20 Hunedoara 1.000

160 Imre Lucia Brad, str. Steampurile Vechi nr. 114 Hunedoara 1.000

161 Lupu Viorica Brad, str. Steampurile Vechi nr. 24 Hunedoara 1.000

162 Rezmiveș Elena Brad, str. Steampurile Vechi nr. 18 Hunedoara 1.000

163 Diță I. Mihai Sorin comuna Dragomirești, satul Hlăpești, fără nr. casă Neamț 10.000

164 Radu L. Vasile comuna Tarcău, satul Straja, fără nr. casă Neamț 15.000

165 Vizitiu I. Lucreția comuna Români, satul Români, fără nr. casă Neamț 10.000

166 Dorobanțu Ion comuna Ștefești, satul Scurtești nr. 7 Prahova 10.000

167 Căproiu Filofteia comuna Boldești-Scăeni, str. Distălării nr. 45 Prahova 10.000

168 Iordache Ion orașul Breaza, Str. 1 Mai nr. 27 Prahova 10.000

169 Stoica Ion orașul Băicoi, str. Codrii Cosminului nr. 34 Prahova 10.000

170 Gheorghe Maria orașul Băicoi, aleea Timiș nr. 26 Prahova 5.000

171 Uță Stelian orașul Băicoi, aleea Timiș nr. 24 Prahova 10.000

172 Onel Catinca comuna Todirești, satul Huc nr. 78 Vaslui 2.500

173 Costan Aurel comuna Delești, satul Hârșova nr. 165 Vaslui 6.500

174 Măciucă Constantin comuna Dragomirești, satul Poiana Pietrei nr. 128 Vaslui 3.500

175 Cozma Aurel comuna Roșiești, satul Gura Idrici nr. 69 Vaslui 10.000

176 Fîră Ștefan Vaslui, str. Zidari nr. 60, suburbia Rediu Vaslui 2.500

177 Irofte Luminița Vaslui, str. Zidari nr. 27, suburbia Rediu Vaslui 2.500

178 Frangulea Viorel comuna Tănăsoaia, satul Tănăsoaia, fără nr. casă Vrancea 7.000

TOTAL: 321.500
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru județul Constanța

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele

publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea

plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

pe anul 2008, cu suma de 3.702 mii lei, din Fondul de rezervă

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe

anul 2008, pentru județul Constanța, și alocarea acesteia

bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor

publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim

ajutor în sezonul 2008 pe plajele cu destinație turistică de pe

litoral.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul

de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei

alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să

introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura

bugetului de stat pe anul 2008.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,

comerț, turism și profesii liberale,

Lucia Nora Morariu,

secretar de stat

Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 16 iulie 2008.

Nr. 770.

ANEXĂ

R E P A R T I Z A R E A

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării

serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor 

de prim ajutor în sezonul 2008 pe plajele cu destinație turistică de pe litoral

Unitatea administrativ-teritorială Stațiunea

Suma alocată 

– mii lei –

Municipiul Constanța Constanța, Mamaia 650

Municipiul Mangalia

Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon,

Saturn, Mangalia

1.502 

Orașul Eforie Eforie Nord, Eforie Sud 600

Orașul Năvodari Năvodari 300 

Comuna Costinești Costinești 300 

Comuna Limanu 2 Mai, Vama Veche 350 

TOTAL: 3.702



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E  

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

O R D I N  

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor

și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea

Rutieră Română — A.R.R.

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, ale art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile

rutiere, precum și ale  art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere

Române — A.R.R., cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea

Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5

alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările

ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin: 
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Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului transporturilor,

construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru

prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română —

A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se

modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă

din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la 10 zile de la data

publicării.

p. Ministrul transporturilor, 

Septimiu Buzașu,

secretar de stat 

București, 8 iulie 2008. 

Nr. 861.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

T A R I F E

pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.

— lei —

1. Licența de transport sau certificatul de transport în cont propriu

1.1. Eliberarea certificatului de transport în cont propriu (tarif pentru 5 ani) 341

1.2. Eliberarea licenței de transport pentru transportul de mărfuri (tarif pentru 5 ani) 341

1.3. Eliberarea licenței de transport pentru transportul de persoane (tarif pentru 5 ani) 341

2. Copia conformă a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu

2.1.

Eliberarea copiei conforme a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu 

(autovehicul) pentru transport rutier de mărfuri ori de persoane (lei/an)

251

3. Licența de traseu

3.1. Eliberarea licenței de traseu județean — pentru o cursă (tarif pentru 3 ani) 123

3.2. Eliberarea licenței de traseu interjudețean — pentru o cursă (tarif pentru 5 ani) 628

4. Licența pentru activități conexe transportului rutier

4.1. Eliberarea licenței pentru activitățile desfășurate de autogară (tarif pentru 5 ani) 3.423

4.2.

Eliberarea licenței pentru activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier public (tarif pentru 

5 ani)

3.423



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 543/18.VII.2008

15

5. Alte tarife

5.1.

Înlocuirea licenței de transport, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a licenței de

transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenței de traseu sau a licenței 

pentru activități conexe transportului rutier, ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei 

eliberate (lei/buc.)

113

5.2.

Înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum și a autorizațiilor pentru școli de conducători auto, ocazionată 

de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate (lei/buc.)

40

5.3.

Eliberarea copiei conforme a licenței de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont 

propriu sau a licenței pentru activități conexe transportului rutier, ocazionată de suspendarea celei eliberate 

(lei/buc.)

tarif inițial

5.4.

Înlocuirea licenței de transport sau a copiei conforme a licenței de transport eliberate conform Ordinului 

ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora cu formularele licenței de 

transport pentru transport de mărfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora prevăzute de Ordinul 

ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, cu modificările 

și completările ulterioare (lei/buc.)

10

5.5.

Înlocuirea licenței de transport, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a licenței de 

transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenței de traseu sau a licenței 

pentru activități conexe transportului rutier, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de 

transport/întreprinderii, a adresei sediului social/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare 

a vehiculului (lei/buc.)

20% din

tariful

inițial

5.6.

Examinarea în vederea obținerii certificatului de atestare a taximetriștilor sau susținerii testului periodic 

de către aceștia (lei/persoană)

14

5.7.

Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv

activități de transport rutier, consilier de siguranță, taximetrist, conducător auto, conducător auto care

efectuează transport în regim de închiriere, conducător auto care efectuează transport de mărfuri 

periculoase, instructor de conducere auto sau profesor de legislație rutieră, precum și prelungirea 

valabilității certificatului ADR (lei/buc.)

40

5.8.

Înlocuirea atestatului sau a certificatului pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv

activități de transport rutier, consilier de siguranță, taximetrist, conducător auto, conducător auto care 

efectuează transport de mărfuri periculoase, conducător auto care efectuează transport în regim de 

închiriere, instructor de conducere auto sau profesor de legislație rutieră, ocazionată de schimbarea numelui

titularului (lei/buc.)

50% din

tariful de

eliberare

5.9.

Extinderea valabilității certificatului ADR pentru conducătorii de autovehicule care efectuează transport 

de mărfuri periculoase (lei/buc.)

tarif inițial

5.10. Avizarea programelor școlare pentru școlile de conducători auto (lei/categorie sau subcategorie) 80

5.11.

Avizarea programelor de învățământ ale cursurilor de pregătire profesională în vederea atestării 

conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere (lei/buc.)

80

5.12. Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet) 56

5.13.

Eliberarea documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale 

în trafic național (lei/carnet)

56

5.14.

Eliberarea documentului de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale UE sau servicii 

ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)

56

5.15.

Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont propriu în trafic internațional între statele membre 

UE (lei/buc./an)

109



*) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor

rutiere și a activităților conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului

transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe

acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006. 
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5.16. Activitate de documentare, consultanță și actualizare date (lei/oră) 40

5.17. Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice

5.17.1 Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani) 231

5.17.2

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 

alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor 

și turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea 

și înnoirea cartelelor tahografice (lei/buc.)

231

5.17.3

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 

alin. (1) sau ale art. 13 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor 

și turismului nr. 116/2006 (lei/buc.)

205

5.18.

Înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto, ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare

(lei/buc.)

tarif inițial
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