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Anexa 1 
  
 

Aprob, 
 

………………… 

 
 

DECIZIE DE RECUPERARE  A  SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT  PENTRU PROIECTELE FINANȚATE 
ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS 

încheiată la data de..................................privind proiectul ,(Titlul Proiectului) , codul MySMIS , 
beneficiar (Denumirea Beneficiarului ) 

 
 

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea 
fondurilor europene/furnizorul ajutorului de minimis: 

a) Denumirea:  
b) Sediul:  
c) Codul unic de înregistrare:  
d) Domiciliul fiscal:  
e) Reprezentatul legal: 
 

2. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis 
a) Denumirea:   
b) Sediul:  
c) Codul unic de înregistrare: 
d) Domiciliul fiscal:  
e) Reprezentatul legal: 
f) Nr. și obiectul contractului de subvenție: 
 

3. Denumirea și datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorul de 
minimis: 

a) Numărul și data contractului de finanțare :  .....din........  
b) Titlul proiectului: 
c)  Perioada de implementare:  
d) Valoare ajutor de minimis acordat: 
e) Sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: ……. 
f) Stadiul proiectului:  
(in implementare/finalizat) 
 

4. Baza legală a verificării: 
- art. 25 alin 1 și 4 din OUG nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

20/2015, cu modificările și completările ulterioare 
- alte prevederi incidente. 

 
5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis 

    (Se va menționa punctul de vedere al beneficiarului ajutorului de minimis cu privire la constatările  echipei de 

verificare. În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menționează acest fapt.) 
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6. Locul unde s-a desfășurat verificarea și perioada 
….. 
 

7. Obiectul deciziei: 
 
Echipa de verificare numită  prin mandatul/decizia nr…… a procedat la efectuarea unei verificări  
documentare și faptice a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis nr……  
privind beneficiarul ajutorului de minimis  (Denumirea beneficiarului )                                              
finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis (Denumirea Schemei) 
 
 (Se citează toate constatările din documentul emitentului.) 
 
Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanței bugetare și a dobânzilor aferente, a  
prejudiciilor și/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, 
conformității și regularității utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, 
astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și a 
fondurilor naționale de cofinanțare în ce privește ajutorul de minimis al cărui beneficiar este 
(Denumire beneficiar ajutor de minimis) 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.25 alin. (1) și (4), art.33 alin. (2-4), și art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 20/06.03.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 

108 din tratat 

 art.1 punctele 3 și 4 din Regulamentul (CE) NR. 271/2008 de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de 

stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene 

 art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere 

în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de 

aplicare a art. 93 din Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata 

dobânzii aplicate în cazul recuperării  sau rambursării  ajutorului de stat sau de minimis 

ilegal sau a celui interzis 

 alte prevederi incidente. 

 
se stabilește   în sarcina …………….. în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul 
proiectului……………….. obligația de restituire a debitului în sumă totală de ………………. lei,  
reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU fără respectarea prevederilor  naționale și 
comunitare aplicabile schemelor de ajutor  de minimis.  
 

8. Motivele de fapt 
 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193057&frame=2&link=&datavig=2019-06-24
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(Se vor prezenta verificările efectuate si  se  vor evidenția în clar cheltuielile neeligibile efectuate cu încălcarea legislației 
în domeniul ajutorului de minimis,  precum  și dobânda aferenta acestora) 
 

În conformitate cu art.11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția 

beneficiarului pentru prima dată. Modul de calcul al dobânzii se realizează în conformitate cu 

dispozițiile legale naționale și europene incidente la data deciziei și constituie anexă a prezentei. 

9. Concluzii 
 

Prin  verificările  efectuate au fost identificate cheltuieli neeligibile ca urmare a acordării unui ajutor 
de minimis în sumă  totală de ……………….  Lei. 
 

10. Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis 
Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis 
este în sumă de ..... lei 
 

11. Valoarea creanței bugetare 
 
Valoarea creanței bugetare rezultată din nerespectarea legislației în domeniul ajutorului de 

minimis este de ......... lei,  din care....  

Modalitatea de calcul a dobânzii datorată de beneficiar este prevăzută în anexa la prezenta 

decizie. 

12. Documente probante: 
1. ……. 
2. ……. 

Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de rambursare ale beneficiarului 
proiectului, după cum urmează: 
Cererea de rambursare nr. …  
Valoarea cheltuielilor  neeligibile este în sumă de...........   lei 
 

13. Debitor 
a) Denumirea …….. 
b) Sediul …….. 
c) Codul unic de înregistrare …….. 
d) Domiciliul fiscal …….. 
e) Reprezentatul legal …….. 
     

14. Cuantumul creanței bugetare stabilită în sarcina beneficiarului de ajutor de minimis 
 

Debitorul …….. în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului  

……………..datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare 

de ............ lei,  

15. În temeiul prevederilor art.  25 alin. (4)  din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00142669-2012-04-10##
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00142669-2012-04-10##
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Legea nr. 20/2015,, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Decizie are caracter 
de titlu executoriu. 

 

16. Prezenta decizie devine aplicabilă la data comunicării. 
 

17.  Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestație ce se 
depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, 
la autoritatea emitentă. 

 

18. Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care 
urmează să se recupereze debitul este _______________________________deschis la 
Trezoreria Operativă Municipiul București, beneficiar MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, Cod 
fiscal  (CUI): ____________. 

 

19. Prezenta decizie a fost întocmită 5 (cinci) exemplare originale. 
 

20. Prezenta Decizie va fi comunicată   către: 
- Debitorul …………….. în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis nr………….. ( un exemplar în 

original ); 

- Organele fiscale competente ( un exemplar în original  însoțit de dovada comunicării către debitor); 

- Consiliului Concurenței (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare); 

- Ministerului Fondurilor Europene – DGPECU (  2 exemplare în original , însoțite de dovada comunicării către debitor) 

 

21. Organul care efectuează recuperarea va determina cuantumul dobânzilor aferente 
perioadei cuprinse între data avută în vedere în decizie și data în care s-a recuperat efectiv 
ajutorul de minimis. 

 
 

Echipa de verificare : 
 
…………………… (nume, prenume, semnătura în clar) 
…………………… 
…………………… 
 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00142669-2012-04-10##

