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Anexa  nr.2 
  

Aprob, 
 

………………… 

 
 

 

DECIZIE DE STOPARE  A  AJUTORULUI 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, motivele de fapt și de drept care au condus la decizia de stopare: 
 
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, 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 9Denumire beneficiar ajutor 
de minimis) 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.25 alin. (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. 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. 

..... a beneficiat de un ajutor de minimis în cuantum de ...... lei, acordat sub formă de ...... pentru ..... 

Ajutorul de minimis s-a acordat astfel ........ 

Având în vedere faptul că ..... se află în următoarea situație de fapt ......., se constată că nu pot fi 

respectate prevederile de la ......, drept  care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de 

minimis. 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193057&frame=2&link=&datavig=2019-06-24
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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. 

Decizia de stopare își produce efecte de la data comunicării către beneficiarul ajutorului de minimis 

....... 

În temeiul prevederilor Ordonanței 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 Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, prezenta Decizie are caracter de titlu executoriu. 

 

8. Prezenta decizie a fost întocmită 4 (patru) exemplare originale. 
 

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

original ); 

- 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) 

 

 

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


