
s) dimensiunea grupului-tintd;
t) alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.
(3) Punctajul pentru fiecare aspect tehnic in parte se va

acorda in funclie de indeplinirea/neindeplinirea, totald/partiale
a criteriilor stabilite.

17

ARTICOLUL 23

Anexe

Anexele nr. 1-7 fac pafte integranta din prezentul ghid de
finanlare.
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ANEXA Nr. 1

la ohidulde finantare

Cerere de finantare nerambursabil;

Codul fiscal

Finantare sollcitat;
Persoana juridica solicite o finanlare nerambursabild in sume de................. lei, pe un termen de....... Iuni.
Valoarea lotald a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de flnanlare a Programului vizand educatia si

congtientizarea publicului privind proteclia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului gi schimbdrilor climatice nr. 14112014
(ghid de finan,tare), este de ................. lei.

Subsemnatul, reprezentant al declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii,
urmatoarele:

a) nu sunt insolvabil, nu sunt in stare de dizolvare sau lichidare, nici in incetare de pleti;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia in una dintre situa.tiile prevdzute la lit. a);
c) sunt indeplinite obligaliile exigibile de platd a impozitelor gi taxelor cdtre bugetul general consolidat;
d) nu suslin/nu sponsorizez activitdti si nu voi sustine/nu voi sponsoriza activitali cu efect negativ asupra mediului;
e) nu md aflu in dificultate economico-financiar6;
f) detin contributia proprie necesare implementdrii proiectului;
g) nu am furnizat informalii false in documentele prezentate;
h) am depus intreaga documentatie solicitati de Administralia Fondului pentru l\4ediu (AFM) contotm ghidului de flnantare;
i) suntem de acord cu faptul ce in timpul procesului de analizd Qi evaluare a proiectului poate aparea ca necesare

completarea cu noi acte, autorizatii, avize etc. a documentatiei depuse initial, pe care, la cererea qi in termenul precizat deAFM,
ma oblig sd le depunem;

j) nu am beneflciat de finanlare nerambursabild din alta sursa pentru acelasi proiect.
Subsemnatul imi asum respunderea tuturor informatiilor contlnute in prezenta cerere de finanlare si in toate celelalte

anexe gi documente depuse, inclusiv in documentele flnanciare, garantez ca datele furnizale sunt actuale, reale si corecle gi declar
c; am luat cunogtinld de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile gi completdrile ulterioare, privind falsul
in declaralii.

Neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronate sau falsi a acestor conditii va duce automat la respingerea
proiectului sau, ulterior, la returnarea integralS a sumei primite ca finan,tare nerambursabild in cadrul Programului vizand educatia
gi congtientizarea publicului privind proteclia mediului, dacd aceasta a fost acordatd.

Finantarea nerambursabild solicitati, dace va fi aprobate gi acordata, va fi utilizati in mod exclusiv pentru scopurile
declarate in aceaste cerere de finantare gi in anexele gi documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice institulie, societate comerciald, banca, alte persoane juridice sd furnizeze informa.tii
reprezentantilor autorizali aiAFM cu privire la orice aspect tehnic gi financiar in legdture cu activitatea societelii.

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei, semnatarul confirme cd a inleles gi s.i-a insugit in intregime con,tinutul
cererii.

Numele, prenumele 9i funclia*:::*l:t 
i:::i

Semndtura reprezentantului legal
gi gtampila solicitantului,

Numele, prenumele gi funclia

:::T::::r'l:r :: :::r:tl

::':':::" ::"':::::l:' :" 
o:"'"1
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Grila pentru analiza conformitatii administrative gi eligibilitetii solicitantului

Date de identificare

ANF)<A Nr. ,
Ia qhidul de finantar€

Numdrul de referinld

Conformitatea administrative si analiza juridica

Nr.
crt. Criterii') DA NU

Nu se
aplice

1 Cererea de finanlare este completate integral, stampilata si semnate de reprezentantii autorizati ai
solicitantului si de persoana responsabild de proiect,

?. Actele de infijntare a solicitantului, cu toate modificdrile Si completerile ulterioare, in copii certificate
,,conform cu originalul", pe fiecare pagind, de catre reprezentantul legal

3. Din documentele de la nr. crt. 2 rezultd persoana care reorezintd solicitantul in relatiile cu tertii.

t Certificat de gref6 eliberat la cerere de catre instanta competentd, care atesta ce acesta nu a fost
radiat din Registrul asociatiilor gi fundaliilor si nu se afli in procedurd de dizolvare sau lichidare, n-
mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, in original sau copie legalizate

5. Hotararea/decizia organului de decizie a organiza(iei neguvernamentale, semnate si stampilat6, din
care sa rezulte acordul cu privire la contractarea finantarii, asigurarea contribuliei proprii necesare
implementdrii proiectului, precum gi responsabilul de proiect, in original

6. Actul constitutiv al organizaliei sd cuprinda prevederi referitoare la proteclia mediului.

') Criterii obligatoriu de indeplinlt. in cazulin care solicitantul nu depune unuldintre documentele obligatorii mentionate, proiectuleste considerat respins
sr nu va mar trece la urmatoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic si evaluarea din punct de vedere tehnic.

Comentarii

Rezultatul evaludrii

ACCEPTAT U irrsprNs u

Semndtura evaluatorului

N/embru in Comisia de analize Numele si prenLrmele Semndtura

Evaluator 0urist)

Pregedintele Comisiei de analizi

(numele si prenumele)

Semnetura

N OTA:
Se bifeaza, dupe caz, cu ,,DA" sau ,,NU" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor inscrie

comentariile de rigoare. La rubricile in care sunt mentionate mai multe documente, pentru a se putea bifa coloana,DA" trebuie sd
existe toate documentele solicitate.
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ANEXA Nr 3
la ohidul de finantare

Grila de verificare din ounct de vedere economic si tehnic

Numdrul de referintd

Solicitantul

Titlul proiectului

Verificare din Dunct de vedere economic si tehnic

NT
crt.

Conformitate administrativa, eligibilitate si documentele necesare DA NU

1 Certificat de atestare fiscale emis de organele de specialitate ale l\.4inisterului Finanlelor Publice, in original
sau copie legalizatd, valabil la data depunerii cererii de finan,tare (CF)

2. Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul menlionat la nr. crt 1)-*

3. Certificat fiscal eliberat de administraliile locale, in original sau copie legalizatd, valabil la data depunerii CF
1 Datorii la buqetele locale (rezultate din certificatul mentionat la nr. crt.3)--)
5. Sponsorizeaza/Sustine activitati cu efect negbtiv asupra mediului (rezultd din CF).'
6. Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finanlelor

Publice, in original sau copie legalizate, valabil la data depunerii CF

7. Cazier fiscal (rezultat din documentul mentionat la nr. crt. 6)..)
B. Copii ale forrnularului de raportare contabild pe ultimul an, vizat de organele teritoriale de specialitate ale

Ministerului Finantelor Publice, si ultima balante de verificare lunard, incheiatd la data depunerii dosarului:
pentru solicitantii cu activitate pana la un an, ultima balanta de verificare a anuluiin curs transpusa'in formular
de bilant contabil, in copie certificatd ,,conform cu originalul" de cetre reprezentantul legal

9. Prezentarea echipei de rcalizare a proiectului (anexa nr. 5 la ghidul de finan{are)

10. Prezentarea activitatii desfdsurate in cadrul proiectului (anexa nr.4la ghidul de finanlare)

11-) Declaratii pe propria respundere din care sd reiasi dacd solicitantul va recupera sau nu TVA aferentd
proiectului depus (numai in cazurile in care TVA a fost solicitatd)

12. TVA este recuperabil-)

13. Certificat de inregistrare fiscala, in copie certificatd ,,conform cu originalul" de catre reprezentantul Iegal

14. Declaratia privind activitatea economica a solicitantului, conform anexei nr. 6 la ghidul de finanlare

15. Din Hot5r6rea privind participarea la program rezultd cd solicitantul asiguri contribulia p.roprie necesard
imDlementarii oroiectului.

') Nu sunt ellminatorii.
'*) Pentru indeplinirea criteriului este necesard bifarea cAsLltei ,,NU'.

Pct. 1-8 gi 11-1 5 vor fi verificate de evaluatorul economist, iar pct. 9 gi 10, de evaluatorul tehnic.

Din punct de vedere economic, solicitanlilor persoane juridice nonprofit li se vor acorda 35 de puncte, dacd documentele
financiar-contabile sunt prezentate.

I. CRITERII TEHNICE
1. Anexa nr. 4 la ghidul de finan,tare prezintd detaliat activitelile 9i cheltuielile necesare realizdrii proiectului (8 p).

2. Obiectivele proiectului sunt clar deflnite, speciflce protecliei mediului, realizabile in perioada declaratd (8 p).

3. Activitalile propuse constituie activitali eligibile pentru realizarea proiectului (8 p).

4. Cheltuielile sunt eligibile (8 p). Punctajul va fi calculat prin raportarea valorii totale a cheltuielilor eligibile stabilite de

evaluator la valoarea totald a cheltuielilor eligibile men!ionate de solicitant in cererea de finan,tare.

5. Rezultatele proiectului contribuie la intelegerea importan{ei protecliei factorilor de mediu (8 p).

6. Obiectivele proiectului se regesesc in regtementarile existente (inclusiv directive europene) privind proleclia mediului (3 p).

7 . Analiza SWOT (2 p)
8. Experienla echipei de realizare a proiectului in proiecte similare (2 p)

9. Dimensiunea grupului-tinta (3 p)

Comentarii



20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA l, Nt. 1411?6.11.2014

Punctajul final oblinut

Economic Tehnic Total

Pot obtine finantare solicitan.tii ale caror prolecte vor obline un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv).
Grila de verificare din punct de vedere economic gi tehnic va fi insolita de o listd cU cheltuieli eligibile stabilite in urma

evaludrii, suma propusd spre finan,tare gi procentul de finantare acordat din valoarea totald a cheltuielilor eligibile, intocmita s
semnata de catre evaluatorul tehnic.

Semndlura evaluatorului

Membru comisia de analize Numele 9i prenumele Semndtura

Evaluator (economist)

Evaluator (specialist tehnic)
Presedinte comisia de analize

II. NOTE:
'1. in condiliile in care un solicitant, din motive obiective gi justificate, precum gi in funclie de tipul acestuia, nu poate/nu

trebuie sd prezinle unul sau mai multe dintre documentele menlionate, se va bifa in liste coloana ,,NU" gi se va specifica, comenta
si detalia acest lucru in rubrica ,,Comentarii", solicitantul nefiind respins din cauza acestui motiv

2. Neprezentarea raportdrilor contabile 9i a oricerui documenl obligatoriu solicitat prin ghidul de finanlare, precum g

neindeplinirea criteriilor de eligibilitate conduc la respingerea cererii de finanlare, fdrd a mai fi necesari punctarea proiectului g

nici calcularea cheltuielilor eligibile.

u oniaunN" nd##,

Prezentarea activitalii desfagurate in cadrul proiectului

3. Descrie.ti detaliat activitelile necesare realizdrii proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realiz6rii fiecarel
activitii!i, justificarea fiecdrei cheltuieli in cadrul proiectului gi estimarea coslurilor pentru flecale cheltuiald, prezenlarea succinta
a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor Qi detalierea continutului prezenterilor abordate in cadrul conferinlelor,
detalierea cantitative etc.): fiecare cheltuiald cuantificatd se va justifica din punctul de vedere al necesit;lii achizilionirii 9i al
numdrului de bucdti solicitat; achizi,tionarea de aparaturd profesionale se va justifica dio punctul de vedere al performanlelor,
corelat cu activitelile proiectului; tipdriturile solicitate pentru finanlare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatulul
(dimensiuni, cromatice etc.) si altemei abordate; activitdlile proiectului trebuie detaliate astfel incat evaluatorul sa aibd posibilitatea
se face corelatii inlre acestea gi necesitatea achizilionerii bunurilor propuse Pentru finantare.

4. Grupurile-,tintd cArora se adreseazd: grupul-linte trebuie definit exact pentru a se corela necesitatea realizerii obiectivelor
oroDuse cu cheltuielile.

9. Structura gi numarul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanlare..........................
10. Modificdri in structura s,i numdrul personalului in momentul implementdrli proiectului
11 . Surse de finanlare:

Sursa Suma ./.

Finanlare - Fondul pentru mediu Nerambursabil

Contribulie proprie

Cofinantare din alte surse decat Fondul pentru mediu

Total 100
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12. Graflcul activitdtilor si slruclura cheltuielilor:

21

Luna Enumerarea actavitdtilor necesare
implementFrii proiectului

Detalierea cheltuielilor necesare
realizArii fiecerei activitSli mentionate

(inclusiv detaliere cantilative)*)

Costuri'*ysurse de finantare (lei) necesare penlru realizarea
fi ecArei activitdti mentionate

Contribu!ia Admlnistratiei
Fondului pentru l\4ediu

Contributie proprie

tnumerar)

1

2.

3.

5.

6.

7.

8.

10.

11

12.

Total Total X

') Este obligatorie respectarea cantitS!ilorspecificate.
-') Menlionali dacd sumele conlin ryA.

13. Bugetul proiectului intocmit pe trange de finanlare

II. NOTE:
1. Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; in caz contrar, nu vor fi considerate eligibile. Nu se vor mai solicita

clarificiri in ceea ce privegte detalierea acestora pe buci! gi sume aferente.

2. Consumabilele se vor justiflca din punctul de vedere al cantitdlilor 9i al utilitelii acestora in cadrul proiectului.

3. Formula de calcul al transportului va li: 7,5 | la 100 km x pre,tul carburantului, stabilit la valoarea de 6 lei. Pentru excursiile

gi taberele realizate in cadrul proiectului, prelul transportului va fi pre,tul aferent inchirierii autocarelor de la firmele de transport

autorizate in vederea efectuarii unor astfel de deplasdri.

4. Plata salariilor instruclorilor va fi salariul mediu pe economie/ord, ultimul publicat de Institutul Nalional de Statistice la

data depunerii dosarului de linantare.

5. Pentru tiperituri se vor preciza dimensiunile gi caracteristicile lor.

Numele, prenumele si funclia Numele, prenumele gi functia

*""*]:l:::1
Semnatura reprezentantului legal Semnetura responsabilului de proiect,

si stampila solicitantului,
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ANEXA Nt. s
la ohidul de finantarc

Prezentarea echipei de realizare a proiectului

Fr rn.tia

Diploma oblinute
Experienla in munci (prezentarea in ordine cronologicd, incepand cu momentul actual):

trr,n^ti.

tr' rn^ti.
Responsabilit;ti,4ndatoriri .................
Experienla in managementut proiectelor (enumerati gi descrieti pe scurt activitaiiL oesrj";r;i; i; 

";J;;iproiectului/proiectelor in care ati fost implicat)...............

Semndtura

(Se completeaza cate o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului)

. ANEXA Nr.6
Ia ohidul de finantare

Declaratie privind activitatea economicA a solicitantului

Subsemnatul, .., ruprezentant legal alAsociatiei/Fundatiei/Federatiei
inregistratd la Judecdtoria/Tribunalul .................... .. .........., cod fiscal .................................., cunoscand prevederile Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 11712006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobatd cu modificari si completdri
prin Legea nr. 13712007, ale actelor normative subsecvente, precum si dispoziliile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare, privind falsul ln declaratii, declar pe propria raspundere urmetoarele:

l. Asociatia/Fundatia/Federatia
D nu a infiinlat societdli comerciale conform Ordonantei Guvernului N.2612000 cu privire la asociatii 9i funda[ii, aprobatd

cu modificeri gi completeri prin Legea m.24612005, cu modificdrile si completArile ulterioare.
I l. Asocia,tialFunda!ialFederatia
! a infiinlat societeti comerciale conform Ordonanlei Guvernului nr.261200Q, aprobata cu modlficdri gi completeri prin

Legea nr. 24612005, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
1) Societdtile comerciale infiintate de Asocialiai FundalialFederalia .................. sunt:

2)AsocialialFundatla/Federalia detine acliuni/pe4i sociale la urmatoarele ro"i"titi "o."ili"l;

3. .........................
3) Asociatia/Fundatia/Federa.tia................. este membra a unei teJ"rriii 

""i" 
o"ti"" ,"iir"iipatti .""i"r" r" ,irai""i"i"

societati comerciale:

lll. Totodata, societelile comerciale la care Asociatia/Fundalia/Federalia.......................... de{ine, in mod direct
sau prin intermediul unei federalii, acliuni sau pd(i sociale nu vor fi angajate sub nicio formd in proiectul finantat de Administratia
Fondului pentru Mediu (AFM); in caz contrar, sprijinul financiar acordat va fi supus prevederilor legale privind ajutorul de stat. De
asemenea, mi oblig sd fac cunoscutAFM dacd Asociatia/Fundatia/Federatia ....... de.tine, in mod direct sau prin
intermediul unei federalii, acliuni sau pe4i sociale ce vor fi anjajate in pioiectul finanlat de AFM peniru a se proceda conform
legislaliei in domeniul ajutorului de stat.

lV Totodatd, in cazul in care printre membriiAsocialiei/Funda,tiei/Federaliei exista operatori economici, acestia
nu vor fi an^gaja,ti sub nicio formd in proiectul finantat de AF[,4.

V In cazul in care Asociatia/Fundalia/Federalia pe perioada deruldrii proiectului finan,tat de AFM, se va afla in
una dintre situatiile stipulate la pct. ll siisau lV me voi obliga sd informezAFM cu privire la modificarea survenitd. in acesl caz, AFM
va notifica individual soriiinul financiar acordat.

Semnatura gi gtampila reprezentantului legal
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ANEXA Nr.7
la ohidul de finantare

Contract pentru finantare nerambursabile

Nr. ........ din............
intre:
Administralia Fondului pentru Mediu, cu sediul in .............. nr. ....., sectorul .........., cod fiscal

cont nr. ......., deschis la Trezoreria Sectorului .........., reprezentatd legal prin presedinte, in calltate de finanlator, denumite
in continuare 4FM.

9!
cu sediul in inregistrate la Tribunalul/Judecdtoria .................... sub nr. ........, cod fiscal

cont nr. ......., deschis la ............., reprezentatA legal prin ................ in calitate de beneficiar, denumita ln continuare
Beneficiar,

a intervenit urmetorul contract:

. 
ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

(1) AFM acorde Beneficiarului o finan{are nerambursabild;
denumita in continuare finantare, in valoare de.............. lei,
reprezentand ........ % din valoarea totale a cheltuielilor eligibile,
pentru implementarea proiectului intitulat......................, denumit
in continuare prolect, conform Hotararii Comitetului de avizare
nr. ........ drn

(2) Valoarea totalS a cheltuielilor eligibile ale proiectului este
de ................ lei.

(3) in toate cazurile, finan{area se raporteazd doar la
valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente
fiecdreitrageri se are in vedere cursul valutar al Bencii Nalionale
a Romaniei valabil la data incheierii Drezentului contract de
Iinantare.

(5) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dace sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului:
b) sunt in conformitate cu principiile unui management

financiar corespunzator, respectiv utilizarea eficientd a banilor
si realizarea unui raport optim cosfbeneficiu;

c) sunt realizate dupi semnarea contractului de finan,tare si
pe perioada de execu{ie a proiectului;

d) sunt lnregistrate in contabilitalea Beneficiarului, sunt
identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente
originale;

e) sunt Drevdzute in anexa nr. 1.
(6) Orice platd excedentard efectuate de cdtre AFM

constituie platd necuvenita, iar Beneficiarul are obligatia de a
restitui sumele necuvenite in termen de 5 zile de la data
confirmerii de primire a notificarii din partea AFM.

(7) Beneficiarul acceptd finantarea gi se angajeazd sa
desfagoare proiectul pe propria rdspundere.

ARTICOLUL 2

Destina!ia finan!6rii

Finantarea este acordate pentru realizarea proiectului,
Beneficiarul obligandu-se sd o utilizeze integral si numai pentru
acest scop, conform cheltuielilor eligibile previzute in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 3

Durata contractului 9i perioada de utilizare a finanterii

(1) Contractul intrd in vigoare la data semndrii lui de cdtre
ambele pe4i 9i este valabil pand la ................

(2) Durata de realizare a proiectului este de ....... (luni) de la
data intrdrii in vigoare a prezentului contract.

(3) Suma neutilizatd la finalul execu!iei proiectului se
considere anulate si finantarea se diminueazd in mod
coresounzator.

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plat;
(1) Beneficiarul va utiliza finantarea in una sau mai multe

trange. in conformitate cu graficul de finantare nerambursabila
orevdzut in anexa ff. 2.

(2) Utilizarea se efeclueaza prin debitarea contului de
trezorerie alAFM, pe mdsura tragerii sumelor, si prin creditarea
contului nr ......., deschis de cetre Beneficiar la ......., numai pe
baze de cerere de tragere, conform modelului prevazut'in anexa
nr. 3, insolite de documentele justificative prevdzute in anexa
nr.4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferentele
de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordata Beneficiarului se calculeaze prin
aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecdrei trageri, a
procentului aprobat.

ARTICOLUL 5

Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul are urmetoarele obligalii:
a) sd foloseasce finantarea numai in scopul gi in condiliile in

care a fost acordata;
b)sa asigure contribulia proprie pentru realizarea proiectului;
c) se asigure executarea proiectului cu diligenta necesara si

eficien,te, in conformitate cu prezentul contract, precum gi cu
legislatia in vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;

d) sd respecte prevederile legislaliei in vigoare privind
achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau
lucrdri din finantarea acordata din Fondul pentru mediu;

e) sd furnizeze AFM documentalia privind procedura de
atribuire a contractelor de achizitii publice, inclusiv contractele,
pane la data depunerii cererii de tragere din finanlare;

f) sa fie singurul rdspunzdtor in fata AFN4 pentru
implementarea proiectului;

g) se asigure inregistrarea in evidenla contabila a tuturor
documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract,
precum si arhivarea acestora, conform reglementerilor contabile
in vigoare;

h) sd furnizeze AFM copii ale situa,tiilor sale financiare
trimestriale/semestriale gi anuale, inclusiv balanlele lunare de
verificare aferente acestora, si se transmitd AFM orice altd
informa,lie sau documente relevante pentru prezentul conlract,
solicitate in mod rezonabil de cdtre aceasta, in termen de
maximum 7 zile de la solicitare:

i) sd plateasce toate taxele, impozitele gi contribu,tiile pe care
le datoreaze polrivit reglementdrilor legale; in acest sens va
depune certificat de atestare fiscala la fiecare tragere 9i,
semestrial. certificat fiscal:

j) se introducd in gestiunea proprie bunurile de natura
activelor imobilizate corporale achizitionate in baza prezentului
contract, sd le inscriptioneze cu sintagma ,,Finanlat din Fondul
pentru mediu", sa le utilizeze Qi se le conserve cu diligenlele
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unui bun proprietar gi se nu le instreineze, gajeze sau
ipotecheze pe perioada deruldrii proiectului si timp de ......... luni
de la data finalizdrii Droiectului:

k) sd nu vandd, sd nu cesioneze, sd nu inchirieze sau sd nu
disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect,
in alt scop decat pentru inlocuirea celor existente cu noi active
de valoare cel pulin egald cu a celor existente;

l) sa intocmeasca si sa remite AFN4, in lermen de 30 de zile
de la acordarea ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare
detaliat privind realizarea activitd!ilor;

m) sd permitd reprezentan{ilor AFM accesul la sediile sale 9i
la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitelilor ce
se realizeazd din finan,tarea acordatd gi pentru examinarea
registrelor gi a eviden!elor contabile Iegate de proiect:

n) sa permitd personalului AFM si controleze modul in care
Beneficiarul indeplineste obiectivele proiectului;

o) sd nu sponsorizezelsd nu finanleze activiteli cu impact
negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a
contractului;

p) sd notifice AFNI si sd prezinte documentele
corespunzdtoare in termen de 7 zile de la apari,tia unor
modificeri cu privire la actele constitutive si/sau la informa.tiile
furnizate AFM cu ocazia prezentarii cererii de finan,tare sau pe
parcursul deruldrii prezentului contract sau in cazill in care va fi
supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

q) sd suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile
profesionale gi orice alte cheltuieli ocazionate de pregetirea,
incheierea, executarea, punerea 'in aplicare gi terminarea
prezentului contract 9i a tuturor documentelor gi activitdlilor
aferente;

r) sd notifice AFM cu privire la orice aloca{ie nerambursabild
pe care o primegte pdni la incetarea contractului de finanlare.

ARTICOLUL 6

Obligaliile AFM

AFM are urmdtoarele obligatii:
a) sa aslgure finanlarea proiectuluiin condiliile mentionate in

prezenlul contract;
b) se urmareascd indeplinirea etapelor prevazute in conlract;
c) se verifice, prin inspeclie la fala locului, daca lot ceea ce

a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, inainte de
aprobarea cererii de tragere:

d) sd pund la dispozitia Beneflciarului informaliile legate de
flnanlare;

e) se intocmeasca nota de control ca urmare a depunerii
cererii de tragere.

ARTICOLUL 7

Cazuri de culDa

(1) Nerespectarea de cetre Beneficiar a oricireia dintre
obligaliile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de
culpe.

(2) Constituie caz de culpd 9i urmiloarele fapte ale
Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obline
finanlarea prevazuta in contract sau furnizeazd rapoarte ce nu
reprezinte realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie in
legituri cu proiectul, stabilite printr-o hotarare iudecdtoreasce
definitivd;

c) impotriva Beneficiarului a fost demarate procedura de
dizolvare/lichidare/insolvenle;

d) situatia economico-financiari a Beneficiarului nu mai
asigura conditii de realizare a proiectului.

(3) AFM va notifica Beneficiarul in maximum 5 zile de la

constatarea unui caz de culpa si, ln cazul in care deficientele
mentionate in notificare nu sunt inleturate in maximum 30 de
zile Ae la data notificerii, AFM are dreptul se ia urmdtoarele

mAsuri, fdra punerea in intarziere si fdrd nicio alt6 formalitate
prealabilS:

a) sistarea temporard a utilizdrii finantdrii pan6 la remedierea
cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivd gi rezilierea unilaterala a contractului,
cu recuperarea sumelor virate cdtre Beneficiar, in condiliile
Ordonanlei Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedure
fiscale, republicate, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

ARTICOLUL 8

incetarea contractului

('1) Contractul inceteaze de drept:
a) la data prevdzutA in contract;
b) in cazul imposibilitatii obiective a Beneficiarului de a

realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum
30 de zile;

c) la data interventlei unui act de autoritate;
d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute

la data incheierii contractului gi care pot conduce la modificarea
clauzelor contractuale in aqa mdsurd incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrare instituliei gi interesului public;
acest faot va fi notificat Beneficiarului in termen de 10 zile de la
momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la
momentul in care AFM a avut cunostin.td de aparilia unor astfel
de circumstanle.

(2) Contractul 'inceteaze prin reziliere, Ia ini{iativa AFM, in
urmatoarele condilii:

a) Beneficiarul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin
contraci:

b) Beneficiarul este'in procedurd de reorganizare judiciara
sau faliment, executare silitd sau in oricare altd procedure
asemanetoare:

c) in situalia intervenirii unuia dintre cazurile de culpd
prevdzute la aft. 7 alin. (2],.

(3) Rezilierea contractului de finanlare din culpa
Beneficiarului are drept consecin.td restituirea, in termenul
precizat in notificare/instiin,tarea de platd, de catre Beneficiar a
finanlarii primite, sub formd de plata de daune-interese in
cuantum egal cu suma trase din finantarea nerambursabild
acordatd, la care se adaugd dobAnda legalA pentru suma
acordatd, la nivelul dobAnzii de referinld a Bdncii Nalionale a
Romaniei, calculata de la data pletii.

(4) Beneficiarul rdm5ne direct rdspunzator pentru toale
consecintele financiare direicte sau indirecte antrenate de
incetarea contractului inainte de termen din culpa sau la
ini{iativa sa (inclusiv majordri de intArziere, conform legii fiscale
aplicabile creanlelor bugetare).

(5) ln cazulin care incetarea contractului intervine inainte de
termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este
obligat la plata de daune-interese

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere in primele
12luni de la data semndrii contractului, acesta se reziliazd fbrd
alte notificdri prealabile.

ARTICOLUL 9

Fo4a majora 9i cazul fortuit

(1) Prin fortd majord gi/sau caz fortuit se in,telege un
eveniment independent de voinla pa4ilor, imprevizibil 9i
insurmontabil, intervenit dupe incheierea contractului 9i care
impiedicd pdrtile se i9i execute, total sau pa4ial, obligaliile
contractuale.

(2) Partea care invocd fo(a majori are urmdtoarele obligalii:
a) si notifice celeilalte pd(i in termen de 5 zile de la data

aoaritiei:
b) sd transmitd, in termen de cel mult 30 de zile de la data

producerii evenimentului considerat a fi caz de fo4a maiora,
certificatul de fortd majord emis de autoritatea competenta;

c) sd comunice data inceidrii in termen de 5 zile de la
incetare:
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d) sa ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie'in vederea
limitArii consecintelor.

(3) DacA nu se procedeazd la anuntare in conditiile si
lermenele prevezute, partea care invoce fo4a majora va suporta
toate d^aunele provocate celeilalte pa(i prin lipsa notificdrii.

(4) Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de
acliune a fo4ei majore, dar fdr6 a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau pe4ilor pana la aparitia acesteia.

(5) Fo(a major;, comunicata si dovedita'in conditiile alin. (2),
exonereazi de ralsoundere oartea care o invoca.

(6) Daci fo(a majord gi/sau consecintele acesteia dureaza
sau se estimeaza cA va/vor dura mai mult de 3 luni, pdrtile se
obliga se negocieze cu bund-credintd in vederea identificirii
solutiei celei mai bune:

a)incetarea contractului, fdrd ca vreuna dintre pdrti sA poat6
pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.
(7) Prevederile de mai sus se aplici gi cazului fortuit.

ARTICOLUL 1O

Alte clauze

(1) Beneficiarul i9i asumd integral rdspunderea pentru
prejudiciile cauzate terlilor din culpa sa pe parcursul derularii
proiectului, AFI\4 fiind degrevate integral de orice
responsabilitate.

(2) Beneficiarul i9i asumd integral rdspunderea pentru
respectarea prevederilor legale cu privire Ia protectia muncii
personalului insarcinat cu implementarea proiectului.

(3) In nicio circumstantd si din niciun motiv AFM nu poate fi
trasa la respundere si obligatd la plata de daune-interese pe
durata desfdsu16rii proiectului gi, ca urmare, AFI\.4 nu va accepta
nicio cerere de despagubire sau pl;tr suplimentare.

(4) In cazul in care realizarea proieciului genereaza costuri
suplimentare, aceste costuri vor fi acoperte pe cheltuiala
Beneficiarului.

(5) Contractul in integralitatea sa, precum gi toate drepturile
si obligatiile decurgand din acesta nu pot face obiectul cesiunii;
?n caz de imposibilitate, neimputabild Beneficiarului, de a
executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluatd de
succesorii sdi in drepturi, cu aprobarea prealabile a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduita adecvata prin care va
evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre
orice situalie care dd nastere sau este posibil sa dea nagtere
unui astfel de conflict.

(7) AFI\,'l gi Beneficiarul se angajeazd sA pestreze
confidentialitatea documentelor si informatiilor leqate de
derularei prezentului contract, informatiile pLitand fi iurnizate
numai autoritAlilor competente, in condiliile legii, sau unor te4e
pdrti, numai cu acordul pertilor prezentului contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuald rezultate in urma
implementarii proiectului, precum si alte documente legate de
proiect vor rdmane in patrimoniul Beneficiarului, care, la
solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si
dupe cum considerd necesar informalia cuprinsd in rapoartele
proiectului, precum si rezultatele oblinute, oricare ar fi forma
acestora.

(9) Beneficiarul are obligalia de a despegubi din surse proprii
AFM pentru toate cheltuielile efectuate impotriva oriceror
reclama,tii si acliuni in justilie ce rezultd din'incdlcarea unor
drepturi de proprietate intelectuald (brevete de inven{ie, mdrci
inregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor)
legate de activitilile necesare implementdrii proiectului gi daune-
interese, costuri, taxe gi alte cheltuieli de orice nature, aferente
violdrii dreptului de proprietate intelectuale.

(10) Beneficiarul este de acord ca AFM sd publice date
privind rezultatele implementerii proiectului.

(11) Beneficiarul se obligd ca, in orice note, raport, material
publicat, conferinte si seminare cu privire la proiect, sa specifice
cd acesta a beneficiat de finanlare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de c6tre AFM a oricdrui drept prevdzut in
prezentul contract nu constituie o renunlare la acesta, iar AFM
va putea uza de acel drept oricand, pane la stingerea tuturor
obligaliilor Beneficiarului fale de aceasta.

(13) ln cazul in care, referilor la prezentul contract, apar
modificdri ale legislaliei aplicabile, pd(ile au obligatia sd depuna
toate diligentele, conform noilor reglementeri, astfel incat sd nu
se abatd de la obligaliile stabilite in cuprinsul acestuia.

ARTICOLUL 11

Jurisdic!ie

(1) Orice neinlelegere rezult6nd din interpretarea gi/sau
executarea prezentuluicontract se va rezolva, pe cat posibil, pe
cale amiabild.

(2)in cazul in care o solutie amiabi16 nu este posibila, litigiul
se supune spre solulionare instan,tei ludecatoregti de drept
comun in a cerei raza leritoriald isi are sediulAFl\4.

ARTICOLUL 12

Notificari

(1) Orice notificare sau solicitare in baza prezentului contract
se va face in scris, la urmdtoarele adrese:

a) pentru AFM: Bucuregti, Splaiul lndependenlei nr. 294,
corp A, sectorul 6,

b) Dentru Beneficiar:
(2) in cazul in care Beneficiarul doregte sd fie notificat la o

alte adrese sau si-a schimbat adresa. aceasta va fi comunicatd
in scris la AFM. '

(3) Notificdrile f6cute Beneficiarului la adresele mentionate
la alin. (1) lit. b) se considerd a fi aduse la cunostinta acestuia.

(4) Notificdrile se pot transmite si prin fax, la nr. ..................
pentru AFM si nr. .......................... pentru Beneflciar, cu conditia
se fie confirmate ulterior.

ARTICOLUL 13

Amendamente

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi
modificat 9i/sau completat numai cu acordul pe4ilor, consemnat
intr-un act adilional.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesara
intocmirea unui act aditional oentru modiflcdrile din coloana nr. 1

(,,Data depunerii cererii de tragere") din anexa nr. 2, dace
acestea nu -implice 9i modificarea duralei de rcalizarc a
proiectului. In acest caz, sumele neutilizate la tragerile
programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind modificarea contractului va fi transmlse
AFM cu minimum 10 zile inaintea datei la care se doregte se
opereze aceasta, cu excep,tia cazurilor bine intemeiate gi
justificate de cetre Beneficiar.

(4) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de
lragere in conditiile previzute la alin. (2) se transmlte cu cel
putin 10 zile inaintea momentului la care se doregle ca aceaste
modificare sa intre in vigoare.

(5) De asemenea, nu este necesard intocmirea unui act
adi{ional pentru modificdrile inregistrate in anexa nr.5, cu
conditia ca solicitarea privind modificarea acesteia sd fie
transmise catre AFM cu minimum 5 zile inaintea datei la care
se va desfdgura activitatea respectlvd, iar dace aceasta va fi
devansate, cu minimum 5 zile inaintea datei stabilite prin
conlract.

ARTICOLUL 14

Dispozilii finale

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13
alin. (9) din Ordonan,ta de urgenld a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobatd cu modificiri gi

completdri prin Legea nr. 105/2006, cu modificirile ;i
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completdrile ulterioare, fiind intocmit, interpretat si executat
conform legislaliei romane si guvernat de aceasta.

(2) Prin Semnarea prezentului contract, noi, reprezentantii
legali ai Beneficiarului. am luat cunostinta de prevederile Legii
N.28612009 privlnd Codul penal, cu modificdrite si completerile
ulterioare, privind falsul in declaratii.

AFIV
Presedinte.

(3) Anexele pe care Beneficiarul declard ca l(
cunoaste gi le accept6, fac parte integrantd din prezentu
conlract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de......., la sediu
AFI\4, in doui exemplare, toate avand valoare.juridici egald, dir
care un exemplar pentru AFIV1 si unul pentru Beneficiar.

Beneficiar.

(numele si funciia persoanelor menlionate
in preambulul contractului, semndtura li gtampila)

NOTA:
in contractul ce se incheie cu Beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rimase libere,

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota anexele, articolele gi paragrafele gi se vor face
corelerile corespunzatoare;

- se vor elimina, dace este cazul, toate variantele inscrise cu bare care nu coresound.

1 Se va completa rdenlrfic;nd corespunzitor fiecare anexd sau se va elimlna dacd nu sunt anexe.

ANEXA Nt. i
la contrcctul oentru finantare nerambursabila

N r. ....
Capitole gi subcapitole de cheltuieli eligibile

Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile

Tragerea 1

Tragerea 2

Tragerea .

Administralia Fondului pentru Mediu
Pretedinte,

intocmit de referent de specialitate
(numai exemolarele care rim6n la Administratia

Fondului pentru Mediu).

ANEXA Nr. 2
la conthctul pentru finantarc nerambursabile

Beneficiar,

(numele si functia persoanelof menlionate

in preambulul contractului, semndtura 9i gtampila)

Nr.

Graficul de finantare nerambursabilA

Nr.
cn- Data depunerii cererii de tragere Suma

0 1 2

1

2

Total X

Administralia Fondului pentru Mediu
Pregedinte,

intocmit de referent de specialitate
(numai exemplarele care reman la Administralia

Fondului pentru Mediu),

Beneficiar,

(numele 9i func!ia persoanelor menlionate

in preambulul contractului, semndtura si stampila)
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ANEXA Nr. 3
la contractul pentru finantare nercmbursabild

Nr. ...........i............
Solicitantul
Sediul .................
c.u.t. ..................
Cont nr. ............., deschis la Trezoreria
Nr. de inregistrare la Administralia Fondului pentru Mediu

Cerere de tragere

Nr. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

in baza Contractului pentru finantare nerambursabila nr. ........ din .....t....1..........,vdrugam sd aprobati prezenta cerere de
tragere, penlru suma de .......... lei, din fnantarea nerambursabild in valoare de............ lei.

Aceasta sumd va fi utilizatd pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitdlilor desfdgurate in perloada.
Documenlele justificative, stat de platd colectiv sau individual, dupd caz, situalii de lucreri executate de Beneficiar,

cuantificate valoric,. dupd caz, facturi fiscale, ordine de plate, extrase de cont gi/sau alte documente justificative, respectiv chitante
fiscale, cecuri, registre de casd, ordine de deplasare, dupd caz, facturi externe, traduse autorizat in limba romdnd, documente de
transport, packing list, dispozilii de platd exlerne, declaralii vamale, pentru importurile din afara UE, extrase de cont, documente
de transfer alfondurilor, in cazul importurilor, contracte cu teii pentru achizilia de bunuri/servicii/lucrari (in situa.tia in care contractul
este redactat intr-o limbd strdind, se va prezenta si traducerea autorizatd a acestuia in limba romani), proces-verbal de receplie
bunuri/serviciii lucreri, certificat de atestare flscala, pentru llecare tragere, certificat flscal, trimestrial, precum gi balanlele de verificare
lunare, certiflcate de calitate 9i de garanlie, declaralia de conformitate, a prpducdtorului utilajului, alte documente relevante, sunt
anexate la prezenta cerere in original gi copii.

Situatia finanterii la data prezentei cereri de tragere

27

Suma totale aprobate
conform contractului

pentru flnan!are
nerambursabila

Suma acordatd
pand la data prezentei

cereri de tragere

Suma solicitate
pnn prezenta cerere

oe ragere

Suma aprobatd
prin prezenta cerere

de tragere

Suma total; trase
din flnanlare, inclusiv
suma aprobatd prin
prczenta cerere de

tragere

Suma remase de tras din
finantarea aprobati

(col. 1-5)

1 2 3 5 6

Cunoscand prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificerile gi completdrile ulterioare, privind falsul in
declaratii, declar ce am verificat datele din prezenta cerere gi, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecte gi completd.

Reprezentantul legal al Beneficiarului
Numele si prenumele
Funclia .........................
Semnetura

L.S.

Aprobat Administra{ia Fondului pentru Mediu
Pregedinte,

D irector Di reclia econo micd,

Diector D i recli a i m ple me ntare proiecte,

$ef Se Niciu implementare

Referent de specialitate

NOTA:
Coloanele nr. 1, 2 si 3 se completeazd de catre Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 gi 6 de cdtre salarialii Administraliei

Fondului pentru l\4ediu. Dupe aprobare, o copie a cererii de tragere va fi inmanata Beneficiarului.
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1. Stat de plat6 colectiv sau individual (dupd caz)
2. Situalii de lucrdri executate de Beneficiar, cuantificate

vo,v, ru \uuPd Ldzl
3. Facturi fiscale 9i documente justificative aferente,

respectiv: contract de prestdri servicii/furnizare produse, bonuri
de combustibil, ordin de deplasare, proces-verbal de predare-
primire/receplie, nole de intrare receptie, bon de consum, Rgd de
magazie, fisa mijlocului fix, certificat de garan.tie, calitate,
declaratie de conformitate - dupd caz (in copie)

4. Facturi externe (traduse autorizat in limba romand),
documente de transport, packing list, dispozilii de plata externe,
declaratii vamale, extrase de cont, documente de transfer al
fondurilor (in cazul importurilo0

5. Contracte cu te(i pentru achizi!ia de bunuri/servicii/lucreri
(in situalia in care contractul este redactat Tntr-o limbd strdine,
se va orezenta si traducerea autorizata a acestuia in limba
romana)

6. Balantele de verificare in care se eviden,tiaza sumele
primite ca finan,tare

7. Certificat de atestare fiscald pentru persoane juridice
privind impozitele gi taxele locale gi alte venituri ale bugetului
local (in original) pentru fiecare cerere de tragere

8. Certificat de atestare Jiscal6 emis de Mlnisterul Finanlelo
Publice pentru persoane juridice (in original), pentru fiecarr
cerere de tragere

9. Raport narativ - scurte descriere a activite,tilor derulak
pane la data depunerii cererii de tragere (in original)

'10. Protocol de colaborare, contracte de voluntariat - dup?

caz (in copie)
11 . Centralizator facturi (in original)
12. Declanlia pe propria respundere privind respectarei

prevederilor Ordonanlei de urgenld a Guvernului N. 341200(
privind atribuirea contractelor de achizitie publicdl a contractelo
de concesiune de lucreri oublice si a conlractelor de concesiun(
de servicii, aprobat cu modificdri gi completari prin Lege.
ff.337/2006, cu modiflcarile si complet6rile ulterioare; valoare.
de achizilie a produselor/serviciilor trebuie s; se incadreze ir
preturile pietei.

13. Dovada achitirii integrale (inclusiv contribulia proprie) z

facturilor aferente cererilor de tragere anterioare (exclusiv pentn
prima cerere de tragere): ordin de plati, chitantd, extras de con
cu viza unitelii bancare

14. Alte documente relevante

ANEXA Nr.

la contractul pentu finantare neramburcabil,

ANEXA Nt. ,

la contractul pentru finantare neamburcabili

Lista documentelor justificative pentru efectuarea platilor de cetre Administratia Fondului pentru Mediu

Nr.

Graficul de desf5gurare a activit;tilor

Nr.
crt.

Data (intervalul) desf;9ur;rii Activitateat)

0 1 2

1

2.

Total: X

*) Vor fl menlionate 9i activiteli ca: receptionarea tip;riturilor, achizilionarea obiectelorde inventar (aparat foto, binoclu, GPS), echipamentelor de protecti€

materialelor inscriptionate, consumabilelor.

Administra,tia Fondului pentru Mediu
Pregedinte,

Beneficiar,

(numele 9i funclia persoanelor men!ionate

in preambulul contractului, semnetura 9i gtampila)

intocmit de referent de specialitate
(numai exemplarele care rdmAn la Administra!ia

Fondului pentru l\4ediu),


