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ANEXA Nr. 1
la ghid

Atribute de identificare a producătorului
...........................................
Nr. de înregistrare la producător
......../.................

Nr. de înregistrare la AFM
......../.................
CERERE

de validare a producătorului
Denumirea completă a producătorului solicitant ..................................................................................
Forma juridică de organizare ..............................................................................................................
Forma de proprietate ............................ (publică/privată)
Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................................
cu nr. de ordine ........../........../...................., cod de identificare fiscală ......................................................
cont nr. ............................................................, deschis la Trezoreria .........................................................
Adresa sediului social: localitatea ....................................., str. ............................................... nr. .......,
bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul .............................................., cod poștal ..............,
telefon (fix și mobil) ............................................................., fax ..................., e-mail ............................,
website ..................................
Reprezentat/Reprezentată legal de ............................................, în calitate de ....................................,
prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ...................................................................,
cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate tip ....... seria ......... nr. ...............,
eliberat de către .............................................. la data de ........................., domiciliat/cu reședința în
localitatea ............................................................, str. .................................................................. nr. .......,
bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul .............................................., cod poștal .................,
telefon (fix și mobil) ......................................................, fax .........................., e-mail .................................
Prin prezenta cerere solicităm validarea în cadrul Programului de promovare a vehiculelor
de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare program,
și perfectarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule electrice
noi având următoarele caracteristici:
Sistem de propulsie
Nr.
crt.

Categoria de folosință,
marca și modelul

Tip*

Putere maximă
[kW]/[CP]
între .... —.....

Autonomie
[km]
între .... —.....

Preț de bază
cu TVA inclus
[euro]

1.
2.
3.
„n”
* Se înscrie, în acest caz, „electric”.

Comercializarea autovehiculelor electrice noi în cadrul programului se va efectua de către societatea
noastră prin punctul de lucru/punctele de lucru având următoarele atribute de identificare:
1. Denumire ........................................., cod de identificare fiscală (dacă este cazul) ...............,
înregistrat în localitatea ................................................, str. ........................................................... nr. .......,
bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul .............................................., cod poștal ...............,
telefon (fix și mobil) ............................................................, fax .........................., e-mail ................................,
obiect de activitate ...................... (comerțul cu autovehicule);
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2. Denumire ........................................., cod de identificare fiscală (dacă este cazul) ...............,
înregistrat în localitatea ................................................, str. ........................................................... nr. .......,
bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul .............................................., cod poștal ...............,
telefon (fix și mobil) ............................................................, fax .........................., e-mail ................................,
obiect de activitate ...................... (comerțul cu autovehicule);
3. Denumire ........................................., cod de identificare fiscală (dacă este cazul) ...............,
înregistrat în localitatea ................................................, str. ........................................................... nr. .......,
bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul .............................................., cod poștal ...............,
telefon (fix și mobil) ............................................................, fax .........................., e-mail ................................,
obiect de activitate ...................... (comerțul cu autovehicule).
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:
a) societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită și desfășoară activități
economice pe teritoriul României;
b) societatea noastră are ca obiect de activitate producția și comercializarea/comercializarea
autovehiculelor;
c) societatea noastră are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) societatea noastră nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și
nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) societatea noastră, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menționat/menționate, nu se află
în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori
restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;
f) societatea noastră, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menționat/menționate, nu face
obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. e) și nici pentru orice altă situație
similară;
g) societatea noastră are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate
din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru
protecția mediului”/nu are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din
Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția
mediului”, însă mă angajez ca, în situația validării societății noastre, să deschid acest cont până cel mai
târziu la data perfectării contractului de finanțare cu AFM și să prezint actul doveditor, în original și copie;
h) societatea noastră nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului;
i) am depus întreaga documentație, conform prevederilor ghidului și în condițiile stipulate în acesta;
j) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.
Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și
în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și
corecte.
Am luat cunoștință de faptul că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă
a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală
a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.
Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice
aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.
Prin semnarea prezentei cereri de validare și aplicarea ștampilei, confirm că am înțeles și mi-am
însușit în integralitate conținutul acesteia.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele și prenumele ..........................
Funcția ................................................
Semnătura ..........................................
Data ....................................................
L.S.
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ANEXA Nr. 2
la ghid

GRILA

de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului
Denumirea producătorului solicitant ...........................................................................
Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare ............................................
Nr.
crt.

I. Conformitatea documentelor

1.

A depus dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM,
în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere
energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice
nr. 2.366/2013 (ghid).

2.

A depus cererea de validare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la
ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de
către împuternicitul acestuia.

3.

A depus împuternicirea notarială.

4.

A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe
lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social, în original/în copie
legalizată și nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare.
În cuprinsul acestuia sunt menționate: atributele de identificare a
producătorului, codul unic de înregistrare, reprezentanții legali, domeniul de
activitate principal și domeniile de activitate secundare, activitățile autorizate,
situația juridică, precum și sediile secundare și punctele de lucru.

5.

A depus certificatul de înregistrare în registrul comerțului, emis de către oficiul
registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are
sediul social, în copie certificată „conform cu originalul”.

6.

A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.

7.

A depus certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul
de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor
Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în
original/în copie legalizată.

8.

A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte
venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei
rază teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.

9.

A depus certificatul de atestare fiscală, emis de către autoritatea publică locală
în a cărei rază teritorială funcționează punctul/punctele de lucru
menționat/menționate în cererea de validare, aflat în termen de valabilitate la
data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.

10.

A depus certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de
validare, în original/în copie legalizată.

11.

A depus actul doveditor al calității de importator sau de reprezentant autorizat
al producătorului/importatorului de autovehicule noi, în copie certificată
„conform cu originalul”.

12.

A depus documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din
sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare
nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului”, în copie certificată
„conform cu originalul” (prin excepție, documentul poate fi prezentat cel mai
târziu la data perfectării contractului de finanțare cu AFM, în original și copie).

Da

Nu

Comentarii
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Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate

II. Eligibilitate

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Da

Nu

Comentarii

Solicitantul este operator economic cu personalitate juridică română, legal
constituit.
Are ca obiect de activitate producția de autovehicule și/sau comercializarea de
autovehicule.
Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform
prevederilor legale în vigoare.
Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, desfășoară
activități economice pe teritoriul României și nu este înregistrat cu fapte
sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc
disciplina financiară.
Are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate
din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare
nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului”.
S-a angajat, prin cererea de validare, ca în situația validării sale, să deschidă
contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu
reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru
protecția mediului” până cel mai târziu la data perfectării contractului de
finanțare cu AFM.
Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare:
— nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de
executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere
operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate
activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;
— nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus
menționate și nici pentru orice altă situație similară.
Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de validare, solicitantul nu
sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.
N O T E:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 11 din grilă,
dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului
de finanțare nerambursabilă.
2. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate” se bifează, după caz, „Da” sau „Nu” pentru
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
4. Pct. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 și 19 din grilă sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către
consilierul juridic.
Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂȚII PRODUCĂTORULUI
PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS

Juridic

PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS

Economic
Evaluator (juridic),
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
Evaluator (economic),
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
Președintele comisiei de analiză,
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
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ANEXA Nr. 3
la ghid

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Nr. ........./..../din ....................
Între părțile contractante:
Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6,
cod de identificare fiscală ........................., cont nr. ....................................................... deschis la Trezoreria .....................................,
reprezentată legal prin ................................................ — președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,
și
Societatea (S.C.) ............................................ — S.A./S.R.L., cu sediul social în ...................................................................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................................. cu nr. ........./........../...........................,
cod de identificare fiscală ............................., cont nr. ................................................... deschis la Trezoreria .................................,
reprezentată legal prin ....................................... — administrator/director general, care împuternicește pe........................................,
în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,
a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
ARTICOLUL 1
Obiectul contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o
finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în
cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport
rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic,
denumit în continuare
program, sub forma decontării
ecotichetelor obținute de către solicitanții programului, denumiți
în continuare solicitanți.
1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate
cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și
eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2.366/2013,
denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați
termenii consacrați prin ghid.
1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de 12.000 lei.
1.4. Finanțarea se acordă pentru comercializarea în cadrul
programului a autovehiculelor electrice noi:
a) marca ........................;
b) marca ........................;
c) marca ....................... .
ARTICOLUL 2
Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de
către ambele părți și este valabil până la data de 31 decembrie
inclusiv a anului de desfășurare a programului.
ARTICOLUL 3
Modalitatea de finanțare

3.1. Finanțarea se face în interiorul perioadei prevăzute la
art. 2.
3.2. Finanțarea se realizează pe măsura decontării
ecotichetelor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și
creditarea contului nr. ....................................., deschis la
Trezoreria .................................... de către producător, pe bază
de cerere de tragere, însoțită în mod obligatoriu de documentele
prevăzute la art. 17 alin. (2) din ghid, în condițiile în care cererea
de tragere este complet și corect întocmită și documentele
justificative aferente sunt complete, corect întocmite și conforme
cu prevederile legale în vigoare.
3.3. Formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 5
la ghid.
3.4. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului
se face în ordinea depunerii cererilor de tragere de către

producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru
mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și
programe finanțate de către AFM.
3.5. Cererea de tragere se înregistrează și se depune la
AFM, la data de ............ a fiecărei luni.
3.6. Orice plată excedentară efectuată de către AFM
constituie plată necuvenită, producătorul având obligația de a
restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data
confirmării de primire a notificării din partea AFM.
ARTICOLUL 4
Obligațiile părților

4.1. Producătorul se obligă:
a) să utilizeze finanțarea numai în scopul și în condițiile în
care a fost acordată;
b) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor
documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract,
precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile
în vigoare;
c) să plătească toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care
le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele
prevăzute de acestea;
d) să permită reprezentanților AFM accesul la sediul său
social, precum și la punctele sale de lucru, pentru inspectarea
activităților ce se realizează din finanțarea acordată și
examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a
altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
e) să nu sponsorizeze activități cu impact negativ asupra
mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului
contract;
f) să informeze AFM și să prezinte documentele
corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la
actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia
prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării
prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la
producerea respectivei modificări;
g) să informeze AFM în cazul în care este supus procedurii
de insolvență sau faliment, executare silită, reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională,
administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate
sau restricționate activitățile economice ori se află într-o altă
situație similară legal reglementată;
h) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date,
informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
i) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea
AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate
necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
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j) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu
privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în
orice formă și în orice mediu, că aceasta se realizează prin
Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic pentru
anul 2013, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu;
k) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea
sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze
confuzii între aceasta și ecotichetul acordat din Fondul pentru
mediu; regula se aplică întocmai și în cazul unui eventual proiect
sau program similar promovat de către producător, în vederea
evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din
Fondul pentru mediu;
l) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali solicitanți ai
programului, informații cu privire la condițiile și termenele de
desfășurare a programului;
m) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea
documentelor prezentate, precum și concordanța și realitatea
datelor cuprinse în acestea;
n) să justifice în scris solicitantului, la solicitarea acestuia,
motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i
elibera cerere de alocare ecotichet sau, dacă i-a fost eliberată
cerere de alocare a ecotichetului, motivele de fapt și de drept
care stau la baza refuzului de a efectua formalitățile de vânzarecumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou;
o) să gestioneze, în condițiile legii, datele cu caracter
personal aparținând solicitanților participanți în cadrul
programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță
documentele depuse de către solicitanți;
p) să răspundă pentru implicațiile, de orice natură, generate
de necomunicarea către solicitant a rezultatului verificării
informațiilor, a termenului stabilit pentru achiziționarea
autovehiculului electric nou, precum și pentru implicațiile, de
orice natură, generate de refuzul efectuării formalităților de
vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric
nou;
q) să elibereze cererea de alocare a ecotichetului numai
după publicarea pe pagina de internet a AFM a listei solicitanților
acceptați care au încheiat contracte de finanțare.
4.2. AFM se obligă:
a) să asigure finanțarea în condițiile menționate prin
prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute programului prin
bugetul anual al Fondului pentru mediu;
b) să pună la dispoziția producătorului informațiile legate de
finanțare.
ARTICOLUL 5
Răspunderea contractuală

5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre
obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de
culpă.
5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale
producătorului:
a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și
în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească
definitivă;
b) împotriva producătorului a fost demarată procedura
insolvenței sau falimentului, procedura de executare silită,
reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere,
inclusiv închidere operațională, a fost pus sub administrare
specială, i-au fost suspendate ori restricționate activitățile,
inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situație similară
legal reglementată;
c) face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru
situațiile prevăzute la lit. b), precum și pentru orice altă situație
similară;
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d) nu demarează și nu finalizează procedura de achiziționare
a autovehiculului electric nou în termenul de 30 de zile calculat
de la data primirii confirmării de alocare a ecotichetului.
5.3. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru
prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul
derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate
de orice responsabilitate.
5.4. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru
refuzul de a elibera cerere de alocare ecotichet solicitantului sau
pentru refuzul de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare
și predare-primire a autovehiculului electric nou solicitantului.
5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele,
cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de
pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și
finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și
activităților aferente.
5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate
consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de
încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe
parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate
producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la
constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în
termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are
dreptul de a lua următoarele măsuri:
a) sistarea temporară a utilizării finanțării până la remedierea
cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitivă a finanțării și rezilierea unilaterală a
prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către
producător, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
ARTICOLUL 6
Încetarea contractului

Prezentul contract încetează de drept:
a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
b) la data intervenției unui act de autoritate;
c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute
la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea
clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea
prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest
fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la
momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la
momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel
de circumstanțe.
ARTICOLUL 7
Forța majoră și cazul fortuit

7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un
eveniment independent de voința părților, imprevizibil și
insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și
care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile
contractuale.
7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:
a) să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la data
apariției;
b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data
producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră,
certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;
c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la
încetare;
d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor.
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7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și
termenele prevăzute, partea care invocă forța majoră va suporta
toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.
7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în
perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile
pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează
sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă
să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției
celei mai bune:
a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți
să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7.7. Prevederile de mai sus se aplică și cazului fortuit.
ARTICOLUL 8
Cesiunea

Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile
decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale
sau parțiale.
ARTICOLUL 9
Litigii

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau
executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe
cale amiabilă.
9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, în
15 zile de la începerea negocierilor litigiul se supune spre
soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază
teritorială își are sediul AFM.
Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
...........................
Direcția economică
Director,
..................
Direcția generală proiecte
Director general,
...........................
Direcția implementare proiecte
Director,
...........................
Avizat
Consilier juridic,
...........................
Referent de specialitate,
...........................

ARTICOLUL 10
Dispoziții finale

10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în
scris, la următoarele adrese:
a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței
nr. 294, corp A, sectorul 6;
b) pentru producător: ...........................................................;
în cazul în care producătorul dorește să fie notificat la o altă
adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în
scris AFM.
10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menționată
în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se
consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.
Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările
se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:
a) pentru AFM: ..............................;
b) pentru producător: .............................. .
10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit
art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările
și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat
conform legislației române și guvernat de aceasta.
10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de
semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai
producătorului, am luat cunoștință de prevederile Codului penal
privind falsul în declarații.
10.5. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat
numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.
10.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ........................,
la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având
aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă.
Societatea (S.C.) ................................. — S.A./S.R.L.
.................................
Prin
reprezentant legal/împuternicit,
...........................
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ANEXA Nr. 4
la ghid

Nr. de înregistrare ieșire de la producător ......................../...........................
(Se completează la eliberarea cererii de alocare ecotichet solicitantului.)
Nr. de înregistrare intrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......................./..........................
(Se completează de către Administrația Fondului pentru Mediu.)
CEREREA DE ALOCARE ECOTICHET

a solicitantului persoană fizică
I. Solicitare alocare ecotichet
Prin prezenta cerere de alocare ecotichet, denumită în cele ce urmează cerere,
Societatea (S.C.) ........................................ — S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea .......................................,
str. .................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ........................, cod poștal .........,
telefon (fix și mobil) ................................................................., fax ......................................................, e-mail ......................................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ......................................... cu nr. ......./......./................, cod de
identificare fiscală ........................................, cont nr. .............................................., deschis la Trezoreria .........................................,
reprezentată legal prin ....................................... — administrator/director general, având calitatea de producător validat în cadrul
Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic,
denumit în continuare program, titular al contractului de finanțare nerambursabilă nr. ........./..../............. încheiat cu
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), solicită alocarea ecotichetului/ecotichetelor în cadrul programului, pentru
domnul/doamna ................................................................, cod numeric personal ...................................................................,
posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....... seria ......... nr. ................................, eliberat de către ..................................
la data de ..........................., având domiciliul/reședința în România, localitatea .............................................................,
str. .......................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ................................, cod poștal ..............,
telefon (fix și mobil) .................................................., fax ..............................., e-mail ............................................
II. Scopul solicitării
Solicitarea are drept scop achiziționarea, sub beneficiul ecotichetului/ecotichetelor în cuantum de ................................. lei,
(în cifre și litere)

a unui autovehicul electric nou/unor autovehicule electrice noi, având, potrivit opțiunii exprimate, următoarele caracteristici:
Sistem de propulsie
Categoria de folosință,
marca și modelul

Tip*

Putere
[kW]/[CP]

Preț de bază cu TVA inclus
[euro]

* Se înscrie, în acest caz, „electric”.

III. Garanții acordate solicitantului, ulterior confirmării alocării de către AFM
III./1. Comercializarea autovehiculului electric nou
III./1.1. Societatea (S.C.) .......................................... — S.R.L./S.A. garantează vânzarea către solicitant, sub beneficiul
ecotichetului/ecotichetelor, a autovehiculului electric nou/autovehiculelor electrice noi, având caracteristicile prevăzute la pct. II, în
următoarele condiții care trebuie îndeplinite cumulativ:
a) în termen de 30 de zile de la data confirmării de alocare a ecotichetului, solicitantul se prezintă în vederea efectuării
formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou;
b) în cazul finanțării în baza unui contract de leasing financiar, solicitantul prezintă, până cel mai târziu la data efectuării
formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou, declarația pe propria răspundere, în formă
autentificată de notarul public, prin care își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculul electric nou la sfârșitul
perioadei de leasing.
III./1.2. Societatea (S.C.) .......................................... — S.R.L./S.A. se obligă să răspundă pentru implicațiile, de orice
natură, generate de refuzul efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou.
IV. Declarația solicitantului
Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., în calitate de solicitant/împuternicit al solicitantului prevăzut la pct. I,
declar că informațiile înscrise în prezenta cerere de alocare ecotichet sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.
Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a
beneficia de facilitățile programului, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un
alt producător validat prevăzut la pct. I, în baza aceluiași ecotichet.
Data ..................
Semnăturile autorizate ale producătorului validat
.........................................................
L.S.

Solicitant,
..
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ANEXA Nr. 5
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Nr. de înregistrare ieșire de la producător ......................../...........................
(Se completează la eliberarea cererii de alocare ecotichet solicitantului.)
Nr. de înregistrare intrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......................./..........................
(Se completează de către Administrația Fondului pentru Mediu.)
CEREREA DE ALOCARE ECOTICHET

a solicitantului persoană juridică
I. Solicitare alocare ecotichet
Societatea (S.C.) ..................................... — S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ..........................................,
str. ................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ....................................., cod poștal ............,
telefon (fix și mobil) ................................................................., fax ......................................................, e-mail ......................................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ....................................... cu nr. ......./......./........................,
cod de identificare fiscală ......................................, cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria .........................................,
reprezentată legal prin ............................... — administrator/director general, având calitatea de producător validat în cadrul Programului
de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare program,
titular al contractului de finanțare nerambursabilă nr. ........./..../............. încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM),
Solicită alocare ecotichet/ecotichete, în cadrul programului pentru ..........................................................................................,
(denumirea)

înregistrat/înregistrată la ............................... sub nr. .........................................., cod de identificare fiscală .......................................,
cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ..........................................., str. ....................................................
nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ......................................................................., cod poștal ...............,
telefon (fix și mobil) ................................................, fax .........................., e-mail ....................................., reprezentat/reprezentată
de către ............................................., cod numeric personal ............................................., posesor al actului de identitate tip ...........
seria ......... nr. ..............., eliberat de către ......................... la data de ................................., domiciliat/cu reședința în România,
localitatea ............................................................., str. .................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .......,
județul/sectorul ................................., cod poștal ............, telefon (fix și mobil) ................................................, fax ..........................,
e-mail ..........................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal.
II. Scopul solicitării
Solicitarea are drept scop achiziționarea, sub beneficiul ecotichetului/ecotichetelor în cuantum de ................................. lei,
(în cifre și litere)

a unui autovehicul electric nou/unor autovehicule electrice noi, având, potrivit opțiunii exprimate, următoarele caracteristici:
Sistem de propulsie
Categoria de folosință,
marca și modelul

Tip*

Putere
[kW]/[CP]

Preț de bază cu TVA inclus
[euro]

* Se înscrie, în acest caz, „electric”.

III. Garanții acordate solicitantului, ulterior confirmării alocării de către AFM
III/1. Comercializarea autovehiculului electric nou
III/1.1. Societatea (S.C.) ........................................... — S.R.L./S.A. garantează vânzarea către solicitant, sub beneficiul
ecotichetului/ecotichetelor, a autovehiculului electric nou/autovehiculelor electrice noi având caracteristicile prevăzute la pct. II, în
următoarele condiții care trebuie îndeplinite cumulativ:
a) în termen de 30 de zile de la data confirmării de alocare a ecotichetului, solicitantul se prezintă în vederea efectuării
formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou;
b) în cazul finanțării în baza unui contract de leasing financiar, solicitantul prezintă, până cel mai târziu la data efectuării
formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou, declarația pe propria răspundere, în formă
autentificată de notarul public, prin care își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculul electric nou la sfârșitul
perioadei de leasing.
III/1.2. Societatea (S.C.) .......................................... — S.R.L./S.A. se obligă să răspundă pentru implicațiile, de orice
natură, generate de refuzul efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului electric nou.
IV. Declarația solicitantului
Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului
legal al solicitantului prevăzut la pct. I, declar că informațiile înscrise în prezenta cerere de alocare ecotichet sunt verificate și
corespund celor prezentate de mine.
Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a
beneficia de facilitățile programului, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un
alt producător validat prevăzut la pct. I, în baza aceluiași ecotichet.

Data: ..................
Semnăturile autorizate ale producătorului validat
.

L.S.
Reprezentant legal/Împuternicit,
.........................................................
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Se completează numai de către Administrația Fondului pentru Mediu.

C O N F I R M A R E D E A L O C A R E A E C O T I C H E T U L U I*)

pentru solicitanții acceptați
Nr. de înregistrare ieșire de la Administrația Fondului pentru Mediu ..................../..........................
Prin prezenta confirmăm alocarea ecotichetului, în valoare de 12.000 lei, în vederea achiziționării
unui autovehicul electric nou, beneficiarului ...................................
Perioada de valabilitate a prezentei confirmări este de 30 de zile de la data emiterii.
Președinte,
..................
Direcția generală proiecte
Director general,
...................
Direcția implementare proiecte
Director,
...................
Referent de specialitate,
..................

*) Ecotichetul este reprodus în facsimil.
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Atribute de identificare a producătorului validat
......................................................
Nr. de înregistrare la producătorul validat
..

Nr. de înregistrare la AFM
......................../................

CERERE DE TRAGERE

Denumirea completă a producătorului validat solicitant ...................................................................
Forma juridică de organizare ...................................................................
Forma de proprietate ............................... (publică/privată)
Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................ cu nr. de ordine ....../....../................,
cod de identificare fiscală ..............................., cont nr. ....................................................., deschis la Trezoreria .................................
Adresa sediului social: localitatea ..................................................., str. ............................................................. nr. .........,
bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ........................, cod poștal ............, telefon (fix și mobil) .........................................,
fax ...................., e-mail .........................., website ...................................
Reprezentat/Reprezentată legal de ......................................, în calitate de ....................., prin reprezentant legal/împuternicit
al reprezentantului legal ........................................, cod numeric personal .........................................., posesor al actului de identitate
tip ........... seria ......... nr. ......................., eliberat de către ............................. la data de ........................., domiciliat/cu reședința în
localitatea ............................................, str. .................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .......,
județul/sectorul ........................, cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ............................., fax ......................., e-mail ..........................
În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ........../......./.................., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de
tragere pentru suma de ........................... lei.
(în cifre și litere).

Prezenta cerere este însoțită de:
1. Lista beneficiarilor persoane fizice, persoane juridice, unități administrativ-teritoriale și instituții publice, pe suport hârtie,
semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ........................., în original.
2. Facturile emise beneficiarilor, aferente achiziționării autovehiculelor electrice noi, în original și copie.
3. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de tragere, în original/copie legalizată.
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către
autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află sediul social al solicitantului, precum și certificatul/certificatele de atestare
fiscală emis/emise de către autoritatea publică locală/autoritățile publice locale în a cărei/căror rază teritorială funcționează
punctul/punctele de lucru prin care sunt comercializate autovehiculele electrice noi în cadrul Programului de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aflate în termen de valabilitate la data depunerii
cererii de tragere, în original/copii legalizate.
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de
tragere, în original/copie legalizată.
6. Confirmarea de alocare a ecotichetului
Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații și garantez că
documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor
climatice nr. 2.366/2013.
Îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de tragere, în listele solicitanților, inclusiv
documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele și prenumele ..................................
Funcția ..........................................
Semnătura ........................................
Data ..................................................
L.S.
Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:
Președinte,
Numele și prenumele ...........................
Semnătura .............................................
L.S.
Director Direcția economică,
Numele și prenumele ...............................
Semnătura ................................................
Director Direcția generală proiecte,
Numele și prenumele ..............................
Semnătura ................................................
Director Direcția implementare proiecte,
Numele și prenumele ...............................
Semnătura ...............................................
Șef Serviciu implementare,
Numele și prenumele ..............................
Semnătura ...............................................
Referent de specialitate,
Numele și prenumele ..............................
Semnătura ................................................
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ANEXA Nr. 8
la ghid

Atribute de identificare a solicitantului
.........................................
Nr. de înregistrare la solicitant
......../........................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu
../................

CERERE DE FINANȚARE

pentru solicitanții persoane fizice
1. Date generale
Numele și prenumele solicitantului ...................................................................
Codul numeric personal ...................................................................
Tipul, seria și numărul actului de identitate ...................................................
Adresa de domiciliu/reședință: localitatea ................................, str. ............................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....,
județul/sectorul .........................................., cod poștal ............, telefon (fix și mobil) ..........................................., fax ..........................,
e-mail ......................................
2. Finanțare solicitată
2.1. Solicitantul .................................................... solicit acceptarea în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și o finanțare nerambursabilă în sumă de ......................... lei,
(în cifre și litere)

reprezentând ecotichetul/ecotichetele corespunzător/corespunzătoare achiziționării de la un producător validat/de la mai mulți
producători validați a unui număr de ......................... autovehicule electrice noi.
(în cifre și litere)

2.2. Diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor electrice noi va fi asigurată și
susținută:
a) din surse proprii: DA |_| NU |_|
b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|
c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|
3. Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul, ..........................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații,
următoarele:
a) am domiciliul sau reședința în România;
b) am îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul local, conform prevederilor legale
în vigoare;
c) intenționez să dobândesc de la un producător validat unul sau mai multe autovehicule electrice;
d) mă angajez să asigur și să susțin diferența de preț prin modalitatea prevăzută la pct. 2 „Finanțare solicitată”;
e) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a mă interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau
juridice;
f) am depus întreaga documentație, conform prevederilor Ghidului de finanțare a Programului de promovare a vehiculelor
de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor
climatice nr. 2.366/2013, și în condițiile stipulate prin acesta;
g) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză, poate apărea ca necesară completarea dosarului de
acceptare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul
ghidului de finanțare;
h) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.
Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje
patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele
prezentate și îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și
documente depuse, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
Am luat cunoștință de faptul că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții
va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului
de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic cu titlu de ecotichet.
Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.

Numele și prenumele
.....................................
Semnătura
..
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ANEXA Nr. 9
la ghid

Atribute de identificarea solicitantului
.........................................
Nr. de înregistrare la solicitant
../..

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu
.................................../...................................

CERERE DE FINANȚARE

pentru solicitanții persoane juridice de drept public sau de drept privat
1. Date generale
Denumirea completă a solicitantului ...................................................................
Forma juridică de organizare (de drept public și de drept privat) ..................................................
Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului ......./......../................., cod de identificare fiscală .....................................,
cont nr. ..................................................., deschis la Trezoreria/Banca ................................................
Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........................................, str. ................................................
nr. ........, bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ........, județul/sectorul .........................................................., cod poștal ........................,
telefon (fix și mobil) .............................................., fax ........................, e-mail .................................., website ......................................,
reprezentat/reprezentată legal de către ................................................., în calitate de ........................, prin reprezentant
legal/împuternicit al reprezentantului legal ......................................................., cod numeric personal .....................................,
posesor al actului de identitate tip ....... seria ......... nr. ..............., eliberat de către ............................. la data de ....................,
domiciliat/cu reședința în localitatea ................................., str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. .......,
județul/sectorul .............................., cod poștal ............, telefon (fix și mobil) ................................................, fax ..........................,
e-mail ............................
2. Finanțare solicitată
2.1. Solicitantul ....................................., prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal .................................,
solicităm acceptarea în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic, solicităm o finanțare nerambursabilă în sumă de ............................ lei, reprezentând ecotichetul/ecotichetele
(în cifre și litere)

corespunzător/corespunzătoare achiziționării de la un producător validat/de la mai mulți producători validați a unui număr de
.......................... autovehicule electrice noi, după cum urmează: ........................................................................................................
(în cifre și litere)

2.2. Diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor noi va fi asigurată și susținută:
a) din surse proprii: DA |_| NU |_|
b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|
c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|
3. Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .....................................................,
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:
a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiți și desfășurăm activități
economice pe teritoriul României/nu desfășurăm activități economice;
b) avem îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, și nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară,
vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
c) nu ne aflăm în stare de insolvență sau faliment, nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem
suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu ne aflăm într-o altă situație similară legal reglementată;
d) nu facem obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. c) și nici pentru orice altă situație
similară;
e) nu am fost și nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil
cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene/am fost subiectul unei proceduri de
recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a deciziei Consiliului
Concurenței/Comisiei Europene nr. ........ din ....................., decizia fiind executată și creanța integral recuperată anterior depunerii
dosarului de acceptare;
f) autovehiculele electrice noi, achiziționate prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și
eficiente din punct de vedere energetic, nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;
g) în cursul anului în curs nu am obținut și nu suntem pe cale să obținem finanțare pentru achiziționarea unuia sau a mai
multor autovehicule electrice noi și/sau second-hand prin proiecte sau programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri
comunitare;
h) ne angajăm ca autovehiculul electric nou, achiziționat/autovehiculele electrice noi, achiziționate prin Programul de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, să fie utilizat/utilizate în activitățile
derulate de către societatea noastră, fără să poată face obiectul comercializării ulterioare, inclusiv prin sistem leasing, indiferent
de circumstanțe;
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i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală;
j) nu sponsorizăm activități cu efect negativ asupra mediului;
k) ne angajăm să asigurăm și să susținem diferența de preț prin modalitatea prevăzută la pct. 2 „Finanțare solicitată”;
l) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau
juridice;
m) suntem de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații
reprezentanților autorizați ai Administrației Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu
activitatea noastră;
n) am depus întreaga documentație, conform prevederilor Ghidului de finanțare a Programului de promovare a vehiculelor
de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor
climatice nr. 2.366/2013, și în condițiile stipulate prin acesta;
o) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.
Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje
patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele
prezentate și îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și
documente depuse, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
Am luat cunoștință de faptul că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții
va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului
de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic cu titlu de ecotichet.
Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate
conținutul acesteia.
Numele, prenumele și funcția
reprezentantului legal/împuternicitului
.....................................
Semnătura
...................................
L.S.

ANEXA Nr. 10
la ghid

GRILA

de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitantului persoană fizică
Denumirea solicitantului: .............................................................................
Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: ............................................
Suma solicitată prin cererea de finanțare: ....................................... lei
Nr.
crt.

I. Conformitatea documentelor

1.

A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de
AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct
de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor
climatice nr. 2.366/2013 (ghid).

2.

A depus cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8
la ghid, semnată în original.

3.

A depus împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este
semnată de către persoana împuternicită.

4.

A depus actul care îi atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România,
eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie.

5.

A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie.

6.

A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte
venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei
rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată.

Da

Nu

Comentarii
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Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate

II. Eligibilitate

Da

7.

Are domiciliul sau reședința în România.

8.

Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către
bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.

Nu

Comentarii

N O T E:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare.
2. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate” se bifează, după caz, „Da” sau „Nu” pentru
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.
4. Pct. 6 și 8 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.
Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI
PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS

Juridic

Economic

Evaluator (juridic),
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
Evaluator (economic),
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
Președintele comisiei de analiză,
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................

ANEXA Nr. 11
la ghid

GRILA

de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitantului
persoană juridică de drept public sau de drept privat
Denumirea solicitantului: ............................................................................
Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: ............................................
Suma solicitată prin cererea de finanțare: ....................................... lei.
Nr.
crt.

I. Conformitatea documentelor

1.

A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de
AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct
de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor
climatice nr. 2.366/2013 (ghid).

2.

A depus cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9 la
ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de
către împuternicitul acestuia.

3.

A depus împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire.

4.

A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie.

5.

A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.

Da

Nu

Comentarii
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Nr.
crt.

I. Conformitatea documentelor

6.

A depus certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul
de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor
Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în
original/în copie legalizată.

7.

A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte
venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei
rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată.

8.

A depus certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare, în original/în copie legalizată.

9.

A depus actul de înființare, în copie certificată „conform cu originalul” (lege, act
al autorităților publice locale sau centrale/documente statutare/hotărâre
judecătorească de înființare — după caz).

10.

A depus hotărârea organelor de decizie privind participarea la Programul de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct
de vedere energetic, denumit în continuare program, după caz, în original;
hotărârea conține acordul cu privire la achiziționarea autovehiculului electric
nou, cuantumul ecotichetului solicitat, precum și modalitatea de asigurare și
susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a
autovehiculului electric nou.

11.

12.

13.

14.

15.

A depus copiile certificate „conform cu originalul” ale situațiilor financiare anuale
la încheierea ultimelor două exerciții financiare, vizate de către organele
teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite, după caz,
de rapoartele administratorilor și rapoartele comisiei de cenzori și/sau
rapoartele de audit, conform prevederilor legale, împreună cu ultima balanță de
verificare lunară încheiată la data depunerii cererii de finanțare; în cazul
solicitantului nou-înființat (care își derulează activitatea de cel puțin 6 luni) se
va prezenta ultima situație financiară semestrială sau anuală, aferentă activității
realizate până la momentul depunerii dosarului de finanțare, împreună cu
ultima balanță de verificare lunară.
A depus declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
încadrarea/neîncadrarea în categoria beneficiarilor de ajutor de stat, semnată
și ștampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului
prevăzut în anexa nr. 12 la ghid, dacă este cazul.
A depus declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
neîncadrarea în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din
Comunicarea Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei
nr. 14 la ghid, în original — dacă este cazul; modalitatea de stabilire a dificultății
economico-financiară se regăsește în anexa nr. 15 la ghid.
A depus declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal din care
reiese că ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi
folosit pentru desfășurarea de activități într-unul din sectoarele prevăzute în
cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, în original, dacă este
cazul.
A depus declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal din care
reiese că ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu a fost și nu
este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a
Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost
recuperată integral, în original, dacă este cazul.

16.

A depus declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziționat în cadrul
programului, cu menționarea codului CAEN, în original.

17.

A depus declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de
3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune
dosar de acceptare în program), semnată și ștampilată de către reprezentantul
legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, dacă
este cazul.

Da

Nu

Comentarii
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Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate

II. Eligibilitate

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Da

Nu

Comentarii

Solicitantul acționează în nume propriu.
Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform
prevederilor legale în vigoare.
Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare:
— nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de
executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;
— nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus
menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din
cererea de finanțare.
Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul
nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este
înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte
care privesc disciplina financiară și, dacă este cazul, desfășoară activități
economice pe teritoriul României.
Nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din
Comunicarea Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei
nr. 14 la ghid, dacă este cazul.
Ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit
pentru desfășurarea de activități într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul
art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, conform declarației privind ajutorul
de minimis (anexa nr. 13 la ghid), dacă este cazul.
Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a fost și nu este subiectul unei
proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și
incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului
Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei
astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată
integral, dacă este cazul.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de
3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune
dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare
acordate în baza schemei de minimis aferente Programului de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere
energetic și Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (pentru
cazul în care solicitantul a obținut sau a întreprins demersurile obținerii primei
de casare), nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de
acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul
transporturilor rutiere), dacă este cazul.
N O T E:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare.
2. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate” se bifează, după caz, „Da” sau „Nu” pentru
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.
4. Pct. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 și 25 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind
evaluate de către consilierul juridic.
Concluzii:
REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI
PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS

Juridic

Economic

Evaluator (juridic),
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
Evaluator (economic),
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
Președintele comisiei de analiză,
....................................
Data ...............................
Semnătura ..........................
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ANEXA Nr. 12
la ghid

Atribute de identificare a solicitantului
.........................................
Nr. de înregistrare la solicitant
......../.......................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu
......../.......................
DECLARAȚIE

privind încadrarea/neîncadrarea în categoria beneficiarilor de ajutor de stat
a persoanei juridice de drept public sau de drept privat
Subsemnatul, ................................................, cod numeric personal ...................................., posesor al actului de identitate
tip ...... seria ....... nr. .............., eliberat de către ........... la data de ........., având domiciliul/reședința la adresa ..............................,
în calitate de reprezentant legal al ........................................, înregistrat/înregistrată în registrul comerțului/registrul asociațiilor și
fundațiilor cu nr. de ordine ......./........./............., cod de identificare fiscală ..........................., cu sediul/sediul social/sediul profesional
în ............................................................................, cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, prevederile
art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat
ajutoarelor de minimis, prevederile cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei — Liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, prevederile Ordonanței 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, precum și prevederile actelor normative subsecvente, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Ne aflăm/Nu ne aflăm în categoria persoanelor juridice care beneficiază de ajutor de stat.
2. În cazul în care se dovedește faptul că ne aflam în categoria persoanelor juridice care beneficiază de ajutor de stat la
data prezentei declarații, în sensul prevederilor menționate la punctul anterior, pe lângă sancțiunile aplicabile falsului în declarații,
mă angajez să restitui imediat și integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzute de Codul penal, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor
conținute în prezenta declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
Dau și susțin prezenta declarație, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administrația Fondului pentru Mediu pentru
acceptarea mea/noastră în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic pentru anul ..........
Data ..................
Reprezentant legal
Numele și prenumele
.....................
Semnătura și ștampila
ANEXA Nr. 13
la ghid

Atribute de identificare a proprietarului
.........................................
Nr. de înregistrare la proprietar
......../.......................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu
......../.......................
DECLARAȚIE

privind ajutorul de minimis
Subsemnatul, ..............................................., cod numeric personal ............................................., posesor al actului de
identitate tip ...................., seria ..... nr. ......, eliberat de către ...................................... la data de ............., având domiciliul/reședința
la adresa .............................................., în calitate de reprezentant legal al ........................................, înregistrat/înregistrată în
registrul comerțului cu nr. de ordine ......./......./..............., cod de identificare fiscală ................, cunoscând prevederile Ordonanței
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 ale actelor normative subsecvente, precum și dispozițiile Codului penal privind falsul în
declarații, declar pe propria răspundere următoarele:
I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia
a depus dosarul de acceptare în Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic pentru anul.......): NU |_| DA |_|, după cum urmează:
I.1. anul........,
tranșa 1 ................................. lei,
(în cifre și litere)

data acordării ...................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................;
tranșa 2 ................................. lei,
(în cifre și litere)

data acordării ....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................;
tranșa „n” ............................... lei,
(în cifre și litere)

data acordării....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare.............................;
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I.2. anul ........,
tranșa 1 ................................. lei,
(în cifre și litere)

data acordării ....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................;
tranșa 2 ................................ lei,
(în cifre și litere)

data acordării ...................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................;
tranșa „n” ............................... lei,
(în cifre și litere)

data acordării ....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare.............................;
I.3. anul .......,
tranșa 1 ................................. lei,
(în cifre și litere)

data acordării ....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................;
tranșa 2 ................................. lei,
(în cifre și litere)

data acordării ....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................;
tranșa „n” ............................... lei,
(în cifre și litere)

data acordării ....................,
sursa de finanțare/instituția finanțatoare.............................,
sub una ori mai multe dintre următoarele modalități:
a) subvenție |_|
b) subvenție pentru export |_|
c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei.................., perioada în care a fost înregistrată.............................. |_|
d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat).............................. |_|
e) exceptări de la plata taxelor și impozitelor (Se precizează fiecare taxă și/sau impozit și perioada de
exceptare.)................................ |_|
f) reduceri de la plata taxelor și impozitelor (Se precizează fiecare taxă și/sau impozit, se precizează în ce constă
reducerea, precum și perioada pentru care a fost acordată și/sau se acordă reducerea.)......................... |_|
g) amânări de la plata taxelor și a impozitelor (Se precizează fiecare taxă și/sau impozit, precum și durata și perioada de
acordare a amânării de la plata taxelor și a impozitelor.)................................... |_|
h) obținerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
1. acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat — diferența
dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeași perioadă și dobânda anuală cu care a fost obținut
împrumutul.)....................................... |_|
2. participări cu capital la investiții în condiții preferențiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat — profitul anual
la care fondul respectiv a renunțat prin efectuarea investiției respective.)...................................................... |_|
i) garanții acordate de către stat sau de către alte autorități publice; se cuantifică avantajele obținute pe această cale .......... |_|
j) reduceri de preț la bunurile și/sau la serviciile achiziționate (Se precizează suma care constituie ajutor de stat: diferența
dintre valoarea la prețul de piață și valoarea acestora la prețurile la care au fost achiziționate.)........................ |_|
k) venituri obținute din achiziționarea sub prețul pieței a unor terenuri aparținând domeniului privat al statului (Precizați
suma care constituie ajutor de stat: diferența dintre prețul pieței și prețul efectiv la care s-a realizat tranzacția.).......................... |_|
l) alte modalități prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.)............................................. |_|
II. Subsemnatul, reprezentant legal al..................................., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală și
nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale.
III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică. Suntem legal constituiți și desfășurăm activități
economice pe teritoriul României.
IV. Avem îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, și nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară,
vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
V. Nu am fost și nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil
cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de
recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a Deciziei Consiliului
Concurenței/Comisiei Europene nr. ........ din ............, decizia fiind executată și creanța integral recuperată anterior depunerii
dosarului de acceptare.
VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre
sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea
articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
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VII. Nu ne aflăm în stare de insolvență sau faliment, nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, închidere operațională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricționate activitățile
economice, nu ne aflăm într-o altă situație similară legal reglementată.
VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la pct. VII și nici pentru orice altă situație
similară.
IX. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta
declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
Data .................
Reprezentant legal
Numele și prenumele
.....................
Semnătura și ștampila
.....................
O B S E R V A Ț I E:

Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil
la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finanțare se va echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Naționale a
României valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data înregistrării la Administrația Fondului pentru Mediu a cererii de
finanțare).

ANEXA Nr. 14
la ghid

Atribute de identificare a solicitantului
.........................................
Nr. de înregistrare la solicitant
......./.......................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu
......./.......................
DECLARAȚIE

privind situația economico-financiară a persoanei juridice de drept public sau de drept privat
care desfășoară activități economice
Subsemnatul, ................................................., cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate
tip ...... seria ....... nr. .............., eliberat de către ........... la data de ............., având domiciliul/reședința la adresa ..............................,
în calitate de reprezentant legal al ........................................, înregistrat/înregistrată în registrul comerțului/registrul asociațiilor și
fundațiilor cu nr. de ordine ...../......./..........., cod de identificare fiscală .............................., cu sediul/sediul social/sediul profesional
în ............................................................................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, prevederile
art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat
ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonanței 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, precum și prevederile actelor normative
subsecvente, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Nu mă aflu/Nu ne aflăm în dificultate economico-financiară, în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1
din Comunicarea Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în
dificultate.
2. În cazul în care se dovedește faptul că mă aflam/ne aflam în dificultate economico-financiară la data prezentei declarații,
în sensul prevederilor menționate la punctul anterior, pe lângă sancțiunile aplicabile falsului în declarații, mă angajez să restitui
imediat și integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzute de Codul penal, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor
conținute în prezenta declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
Dau și susțin prezenta declarație, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administrația Fondului pentru Mediu pentru
acceptarea mea/noastră în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic pentru anul ..........
Data ..................
Reprezentant legal
Numele și prenumele
.....................
Semnătura și ștampila
N O T Ă:

Modalitatea de stabilire a dificultății economico-financiare se regăsește în anexa nr. 15 la ghid.
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ANEXA Nr. 15
la ghid

CRITERII

de analiză privind situația economico-financiară a solicitantului
persoană juridică de drept public sau de drept privat
care înregistrează pierderi în ultimele două exerciții financiare
— oricare dintre criterii este eliminatoriu —
Beneficiarul nu este eligibil dacă*):
1. se constată pierderea a mai mult de 50% din capitalul social în ultimii 3 ani, iar mai mult de un
sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, cap. J pct. 1 alin. 2
„Capital subscris vărsat”, luându-se în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
2. nu se constată scăderea pierderilor cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabilește pe
baza bilanțului, din „Contul de profit și pierdere”, pct. 20 „Rezultatul net al exercițiului financiar”, luându-se
în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
3. se constată scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabilește
pe baza bilanțului, din „Contul de profit și pierdere”, pct. 1 „Cifra de afaceri netă”, luându-se în considerare
valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
4. se constată dispariția activului net (activ net </= 0) sau scăderea acestuia cu mai mult de 50% în
ultimii 3 ani; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, astfel:
activ net = „Active imobilizate — total” + „Active circulante — total” + „Cheltuieli în avans” – „Datorii
ce trebuie plătite într-o perioadă de un an” – „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an”.

*) Se iau în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză.
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