
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

ORDIN 

Nr……………./…………………….. 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor 
destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. ……………………… al Unității de Management al Proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, 

- avizul Consiliului Concurenței comunicat cu adresa nr. ………………….., 
- avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene comunicat cu adresa nr. ……………….., 

Ținând cont de prevederile: 

- Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate
de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului
din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,

- Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat,

- Ordonanței 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, cu
modificările și completările ulterioare,

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare
și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.13 
alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 
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ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul  

                                                                            

                                                                       

ORDIN: 

 

Art. 1 - Se aprobă Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate 
promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin.  

 

Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

                                                             BARNA TÁNCZOS 
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