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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat 

prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și în conformitate cu prevederile 

 

- Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al CE din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013; 

- Ordonanței  de urgență nr. 77/ 2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr.20/2015,  cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Art. 52, lit. d) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor; 

- Art. 2 din HG nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, 

cu modificările și completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

Articolul 1 

(1)  Se aprobă Mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin 

Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru operatorii economici din industria 

prelucrătoare, denumit în continuare Program, administrat de Ministerul Economiei, în 

condițiile prevăzute de lege. 

(2)  Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitatea principală industrie 

prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, 

conform secţiunii D poziţiile 3831-3832 inclusiv, respectiv, conform secţiunii S pozițiile  9511 

și pozițiile de la 9521 până la pozițiile 9529 din Clasificarea activităţilor din economia 

naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 

337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, care 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Oficiul Național al Registrului 

Comerțului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative; 

b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale 

transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanțelor (ANAF); 

c) să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-

sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul 

unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate 

anterior, reglementate prin lege; 

d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate 

prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la 

plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform 

prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale; 
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e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio 

instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale; 

f) să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat 

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004; 

g) să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului 

de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, 

cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro; 

h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat 

sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi 

creanţa integral recuperată; 

i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea 

proiectului; 

j) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru 

categoriile de activităţi prevăzute la art. 3 lit. a)-c); 

k) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a 

acestora; 

l) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale la 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

Articolul 2  

În sensul prezentei hotărâri, mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de 

stat prin Program constă în stabilirea categoriilor de activități, a condițiilor de eligibilitate a 

beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum și a procedurii de acordare a 

sprijinului financiar. 

Articolul 3 

Categoriile de activități finanțate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt 

următoarele: 

a. Transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare (exemple: prevenirea 

generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a 

resurselor, reutilizare, reparare și reciclare); 

b. Dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor si 

serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare. 

c. Înființarea și/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru 

materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum şi 

acreditarea acestora, după caz; 

d. Înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații si recondiționare a 

bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor (aparate electrice și 

electronice, articole textile, încălțăminte, mobilă, biciclete, vehicule electrice); 

e. Dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor post-consum;  
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f. Crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza 

informaților introduse de utilizatori (tip material, posibile utilizări, cantitate, 

parametri tehnici) face automat legătura între vânzător si cumpărător;  

g. Elaborarea și implementarea soluțiilor precum pașapoartele digitale, etichetarea și 

filigranele, în scopul trasabilității produselor pe tot parcursul ciclului de viață; 

h. Realizarea de centre de colectare și valorificare  a produselor din lână , in, cânepă, 

textile și alte asemenea, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare; 

i. Reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în 

materii prime secundare sau produse cu valoare adăugata mai mare decât cea a 

deșeului din care provin; 

j. Modernizarea instalațiilor de reciclare existente prin utilizarea celor mai bune 

tehnologii disponibile (BAT-best a  vailable technology) care să determine emisii de 

GES cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de 

poluanți în raport cu linia tehnologică existentă; 

k. Introducerea/susținerea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la 

produsele din plastic de unică folosință; 

Articolul 4 

(1) Beneficiarii proiectelor pentru activităţile prevăzute la art. 3  pot fi microintreprinderile, 

întreprinderile mici și mijlocii, aşa cum sunt definite în art. 4 din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și intreprinderile mari. 

(2)  Beneficiarii proiectelor pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. f) și g) pot fi 

intreprinderi sociale, precum si asociatii ori fundații conform Ordonantei nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații. 

(3)  Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. c) pot fi şi entităţi din 

infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j) şi nu beneficiază pe perioada de implementare 

a proiectului de alte fonduri nerambursabile pentru același tip de proiecte. 

Articolul 5 

(1) Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să se încadreze în categoriile de activități prevăzute la art. 3; 

b) să conțină etapele proiectului, precum și structura de finanțare pe etape; 

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 16 de luni de la încheierea contractului 

de finanțare; 

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului. 

(2) Proiectele pot să conțină una sau mai multe activități dintre cele prevăzute la art. 3. 

Articolul 6 

(1) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate şi stabilirea 

plafonului de minimis se au în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al CE 

din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L352/24.12.2013. 

(2) Derularea programului este în responsabilitatea ministerului Economiei, care va elabora 

„Ghidul solicitantului” în maxim 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul 

Oficial. 

Articolul 7 

(1) Sprijinul financiar se acordă numai beneficiarilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate 

prevăzute la art. 1 alin. (2) pentru proiectele care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5, 

care asigură implementarea Programului de Tranziție către Economia Circulară  pentru 

industria prelucrătoare şi utilizarea eficientă a fondurilor alocate. 

(2) Suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 

16 luni este egală cu echivalentul  în lei a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de 

documente justificative. 

(3) Suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul în 

lei a 15.000 euro. 

Articolul 8 

(1) Proiectele acceptate se finanţează în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse 

în bugetele anuale ale Ministerului Economiei. 

(2) Finanţarea proiectelor în cadrul Programului se face după cum urmează: 

a) 85 % din cheltuielile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat  şi 15 % cofinanţare din 

surse proprii ale beneficiarilor;  

b) se va acorda punctaj suplimentar proiectelor cu un procent de cofinanțare mai mare de 15 

%. 

Articolul 9 

(1) Acordarea sprijinului financiar se face în baza contractului de finanţare încheiat cu 

beneficiarii Programului, în condițiile prevăzute de lege. 

(2) Beneficiarii Programului sunt obligaţi să păstreze mijloacele fixe achiziționate în cadrul 

contractelor de finanțare încheiate cu Ministerul Economiei pe perioada normală de 

funcționare prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004. 

(3) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respectă clauzele contractuale şi/sau care 

furnizează informații eronate cu privire la derularea proiectului nu mai pot beneficia de 

sprijin financiar în cadrul acestui Program, pe o perioadă de 24 de luni de la data constatării 

neîndeplinirii condițiilor care au condus la încetarea contractului, şi trebuie să restituie în 

întregime sumele de care au beneficiat, plus dobânzile aferente, în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

Articolul 10 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicariiea ei în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 
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