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PROCEDURĂ 
privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea  

SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul Neamt 
 

 
I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. (1) Prin prezenta procedură se instituie  un ajutor individual de minimis denumit Procedură de 
acordare a ajutorului individual de minimis in favoarea SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul 
Neamt, CUI 12530884, cu sediul in localitatea Tirgu Neamt, str.Baile Oglinzi, nr.26, judetul Neamt. 
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei proceduri se va face numai cu respectarea criteriilor 
privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind 
aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 
(3) Procedura se aplică pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Tirgu Neamt si va fi adoptata prin 
hotararea Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt ; 
(4) Prezenta procedură de ajutor individual nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia 
Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei 
privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 
 
 
II. Obiectivul şi scopul ajutorului 
 
Art. 2. Această Procedură are ca obiectiv acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea SC 
Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul Neamt, sub forma de contributie financiara a autoritatii locale , 
la majorarea capitalului social al societatii. 

Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică sustinerea fianaciar de 
autoritatile locale: 

 dezvoltarea investiţiilor locale prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create; 
 implementarea unui obiectiv turistic-balnear cu impact economic şi social asupra comunităţii 

se va realiza in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism care să se incadreze în acelaşi timp 
cu specificul local; 
 
 
III. Baza legală 
 
Art. 3. 

1. Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului 
de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996 ; 

3. HCL 141/27.12.2007 ptivind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Local al Orasului Tirgu 
Neamt , SIF Transilvania  si SC Statiunea Oglinzi SA in scopul dezvoltarii si reabilitarii Statiunii Balneare 
Oglinzi; 

4. Contractul de parteneriat nr.3/26.01.2009; 



5. Protocol nr.1422/06.02.2012 -3147/06.02.2012-11205/06.02.2012-09/06.02.2012; 
6. Contractul de vanzare cumparare a pachetului majoritar de actiuni 124/29.06.2017; 

 
 
IV. Domeniul de aplicare 
 
 
Art.4.  Prezenta procedură se adresează în favoarea SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul Neamt, 
societate cu capital social majoritar detinut de catre Orasul Tirgu Neamt, astfel: 

 Orasul Tirgu Neamt : 85,7% 
 Hidroterm SA: 13,78% 
 Alti actionari: 0,52% 

 
Art. 5. Prezenta Procedura de minimis nu se aplică (se va urmări ca întreprinderea beneficiară să nu 
desfăşoare aceste activităţi1) : 
 
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și 
acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;  
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 
produse agricole;  
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și 
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:  
 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de 
produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;  
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 
producătorii primari. 

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv 
ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de 
distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate; 
f) ajutoarelor destinate achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 

(1) În cazul în care întreprinderea beneficiara îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele 
exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al 
prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate; 

(2) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin 
mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile în 
sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate 
cu prezenta schemă. 
 

 
V. Definiţii 
 
 
Art. 6. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 

 
 
a) Produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit 
și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;  
b) Prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept 
rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile 
agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;  

                                                   
 



c) Comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, 
a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări 
de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a 
produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către 
consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, 
rezervate acestei activități; 
d) Rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită  de către Comisia Europeană pentru România pe 
baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe Internet; 
e) Întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare:  

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 
întreprinderi;  
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul 
de societate sau din statutul acesteia;  
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 
 

f)   Administratorul ajutorului individual este Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt;  
g)  Furnizorul de ajutor de minimis este Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt; 
h)  Activitatea economica – orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii sau lucrari pe o 
piata; 
j)  Domeniul de activitate – activitatea desfasurata de beneficiar corespunzator clasificatiei activitatilor din 
economia nationala (codului CAEN) relevanta pentru scopurile prezentei proceduri. 
 
 
VI. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiar 
 
 
Art. 7. SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul Neamt este eligibila în cadrul prezentei proceduri 
de ajutor de minimis cu respectarea urmatoarelor conditii: 

 Sa aiba calitatea de contribuabil la bugetul local al Orasului Tirgu Neamt; 
 Sa nu se afle in stare de insolventa , lichidare , dizolvare , afacerea sa nu fie condusa de un 

administartor sau un lichidator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale iar acestea 
sa nu fie puse la dispozitia creditorilor; 

 Sa nu fi facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuparare a unui ajutor de stat sau, in 
cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii , aceasta a fost deja executata si creanta integral 
recuperata; 

 Sa nu se fi constatat o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o 
hotarare judecatoreasca definitiva; 

 Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice din care face parte 
beneficiarul, pe o perioada de 3 exercitii financiare consecutive ( 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in 
curs) cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei masuri de 
sprijin , nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro.  

 Consiliul local al orasului Tirgu Neamt este responsabil de verificarea tuturor conditiilor de 
eligibilitate ale beneficiarului. Aceasta verificare se efectueaza anterior acordarii sprijinului prevazut de 
prezenta masura de ajutor. 
 
VII. Condiţii de acordare a ajutorului de minimis si Modalitatea de implementare a a ajutorului de 
minimis 
  



Art. 8. (1) Ajutorul se acordă sub formă de spijin financiar , conform sumelor alocate in bugetul de venituri 
si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt (în una sau mai multe tranşe, in functie de creditele bugetare pentru 
anii 2017-2018-2019). Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de 
actualizare va fi rata de referinţă aplicată la momentul acordării ajutorului.  

Pentru obtinerea sumelor , beneficiarul are obligatia depunerii urmatoarelor documente , la fiecare 
transa solicitata, ce vor fi verificate in termen de 15 zile de la data inregistrarii la institutia noastra: 
a) Cererea de solicitare a ajutorului de minimis individual; 
b) Actul de constituire; 
c) Statutul societatii cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) Codul unic de inregistrare sau codul de inregistrare fiscala; 
e) Declaratie pe propria raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma 
scrisa si autentificata la notar cu privire la faptul ca aceasta nu se afla in stare de insolventa ,lichidare sau 
dizolvare, afacerea sa nu fie condusa de un administrator sau lichidator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra 
activitatilor sale comerciale, iar acestea sa nu fie puse la dispozitia creditorilor;; 
f) Declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma 
scrisa si autentificata la notar cu privire  la faptul ca aceasta nu a facut obiectul unei decizii a Comisiei 
Europene de recuparare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii , 
aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata; 
g) Declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma 
scrisa si autentificata la notar privind orice alt ajutor de minimis individual primit de intreprinderea unica 
pe perioada ultimilor 2 ani fiscali si a anului fiscal curent; 
h) Orice alte documente necesare pentru verificarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta 
masura de sprijin. 
i) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei 
proceduri, administratorul procedurii de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru. 
 
 (2) Ajutorul se acordă întreprinderii în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:  
 Valoarea brută totală2 a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice nu poate depăşi 
echivalentul în lei3 a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a 
fost acordat din surse naţionale sau comunitare. 
 Dacă întreprinderea solicitantă efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea 
brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 
100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse 
naţionale sau comunitare4.  
 
(3) Plafonul stabilit va fi exprimat, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale. 
 
Art. 9. (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va da o 
declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani 
fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare). 
(2) Administratorul procedurii va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de 
minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. 
(3) Administratorul procedurii va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe 
propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea 
unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau 
ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro dacă 
întreprinderea efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei. 
(4). În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă 
de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile 
                                                   
2 Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe. 
3 La data semnării contractului de finanţare 
4 În cazul în care  întreprinderea își desfășoară activitatea atât în sectorul transportului de mărfuri contra cost sau în contul terţilor cât și în alte sectoare sau 
domenii de activitate pentru care plafonul este de 200.000 de Euro în 3 ani fiscali consecutivi, întreprinderea trebuie să prezinte dovezi privind separarea 
activităților sau o distincție între costuri, etc. astfel ca să se asigure că activitățile corespunzătoare sectoarelor în cazul cărora se aplică plafoane de minimis mai 
scăzute nu beneficiază de ajutoare de minimis decât în limita acestor plafoane mai scăzute. În cazul în care nu se poate face această distincţie, atunci ar trebui să 
se aplice plafonul cel mai scăzut tuturor activităților pe care le desfășoară întreprinderea. 



prezentei proceduri, depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro dacă întreprinderea efectuează 
transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de 
prevederile procedurii, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. 
(5) Ajutoarul de minimis acordate în cadrul prezentei proceduri nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în 
sensul art. 107 (1) din Tratatul FUE acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul 
generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în 
parte prin Regulamentul nr. 651/2014 privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia 
Europeană. 
(6) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat 
unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare 
toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de 
minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  
(7) În cazul în care întreprinderea se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de 
minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în 
principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în 
care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii 
contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 
 
 
VIII. Cheltuieli eligibile 
 
Art. 10. Cheltuielile eligibile pentru ajutor de minimis sunt : majorare de capital pentru „reparatii curente si 
de capital în valoare minimă de 200.000 Euro( echivalentul a 900.000 lei), prin interemediul căreia să fie 
create cel puţin locurile de muncă menţionate, promovarea si atragerea de turisti; 
 
 
IX. Anularea şi încetarea acordării, alocarii individuale 
 
Art.11. (1) La data constatării nerespectării obligaţiilor prevăzute în prezenta procedură, ajutorul acordat 
prin prezenta procedura se anulează, cu recalcularea retroactivă a sumelor datorate, inclusiv cu calculul 
majorărilor de întârziere aferente, conform prevederilor legale, în următoarele cazuri: 

a) se constată, cu ocazia revizuirii anuale, că societatea figurează în evidenţele fiscale ale bugetului 
local al localităţii Tirgu Neamt cu obligaţii de plată restante faţă de bugetul local, bugetele speciale şi către 
bugetul de stat; 

b) în urma reevaluării valorii investiţiei, aceasta este mai mică decât valoarea iniţială din procesul 
verbal de recepţie şi sub pragul de 200000 euro prevăzut în prezenta procedură;  

c) se constată că societatea a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis pentru aceleaşi costuri 
eligibile, fie din surse ale statului şi/sau din surse comunitare, cu depăşirea plafoanelor legale; 

 
 
De asemenea, se va solicita şi plata dobânzii reglementată de OUG nr. 77/2014. 

 (2) În cazul nedepunerii la termen a documentaţiei, în vederea revizuirii anuale aalocarilor acordate 
prin prezenta procedura, beneficiarul îşi va pierde ajutorul de minimis începând cu anul fiscal respectiv. 
 
 
X. Durata de aplicare a procedurii 
Art. 12.  
              Prezenta masura de sprijin este valabila de la data aprobarii prezentei proceduri si pana la data de 
31.12.2019. 
 
Xl. Cuantumul fondurilor alocate 
Art. 13.  Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis individual care va fi acordat în cadrul prezentei 
proceduri  pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 900.000 lei, defalcată după cum urmează: 

An 2017 2018 2019 TOTAL 



LEI 100.000 500.000 300.000 900.000 
 
XIl. Efecte 
 
Art. 14. Acordarea ajutorului individual de minimis va conduce la următoarele beneficii:  

- Crearea a sase locuri de muncă. Reparatiile curente si de capital care se vor realiza trebuie să 
fie nepoluante, în valoare minimă de 200.000 Euro, prin intermediul căreia să fie create cel puţin 6 locuri 
de muncă, promovarea si atragerea de turisti interni/externi ; 

- Durata de execuţie a lucarilor de reparatii curente si de capital va fi de maxim 6-8 luni de la 
data eliberării autorizaţiei de construire, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările, care 
poate fi prelungită conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii in 
forma actualizata, cu maxim 12 luni, la cererea societatii. 

 
 
XIIl. Transparenta si monitorizarea prezentei masuri de sprijin 

 
Procedura de ajutor individual de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului 

www.primariatirguneamt.ro 
Orasul Tirgu Neamt , in calitate de furnizor , are obligatia de a face publica utilizarea integrala a 

bugetului alocat pentru acest ajutor.                            
 
XIV.Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis 

 
Art. 15. În cazul în care cererea este eligibila pentru a primi o scutire/finanţare în cadrul prezentei 
proceduri de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, 
administratorul procedurii de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul 
maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la 
Regulamentul CE nr. 1407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 
Art. 16. Raportarea şi monitorizarea ajutoarului de minimis acordat se face în conformitate cu legislaţia 
comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus 
în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 
Art. 17. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza 
prezentei proceduri pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată. Această 
evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de 
legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.  
Art. 18. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în 
derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta 
procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. 
(2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului in cazul in care conditiile de acrodare a 
ajutorului nu au fost respectate de beneficiar. 
(3)Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data 
platii acestuia pana da data recuperarii sau a rambursarii integrale. 
(4)Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor regulamentului (UE) nr.1589/2015 de 
stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene; 
(5)Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurentei , spre 
informare , in termen de 5 zile de la data adoptarii. 
(6)Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de 
Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat5, toate datele şi informaţiile 
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. 

                                                   
5 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007 



(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va 
transmite valori estimative. 
(8) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se 
raportează conform dispozițiilor legale aplicabile. 
(9) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta procedura în termen de 15 zile 
de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 20/2015. 
Art. 19. În baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului 
Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia 
Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei proceduri de ajutor de 
minimis. 
Art. 20. În conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus 
în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/administratorul 
măsurii de ajutor de minimis, are  obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în 
România (RegAS) a „Procedurii privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea SC 
Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul Neamt”, în termen de 5 zile lucrătoare  de la data intrării în 
vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi 
rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri,  se vor încărca în RegAS în termen 
de 7 zile lucrătoare  de la data semnării actului, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de 
recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. 
 

 
 

 
 


