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GUVERNUL ROMÂNIEI  

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR  

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU  

   

Cabinet Președinte 

 

  

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări 

destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice 

 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) 

lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de Ordin al ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 

privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice. 

Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței 

energetice, beneficiari persoane juridice, constituie un suport informativ, având rolul de a 

furniza informaţii esenţiale privind derularea respectivului Program.  

Ghidul conţine dispoziţii privind:  

a) scopul, obiectivele și indicatorii de performanță ai Programului; 

b)  eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia; 

c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare și decontare a 

proiectului propus. 

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 

consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării 

materialelor izolatoare fabricate din surse regenerabile şi fără Compuşi Organici Volatili 

(COV). 

Obiectivul programului este creșterea numărului de locuințe certificate energetic cu cel 

puţin o clasă superioară faţă de cea existentă. 

Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice 

prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu. 

Indicatorul de performanţă al Programului este reprezentat de numărul de clădiri 

certificate energetic cu cel puţin o clasă mai mare faţă de cea existentă, ai căror 

proprietari/administratori au beneficiat de finanțare în cadrul programului. 
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Sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului unităţile administrativ-

teritoriale, instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale care indeplinesc cumulativ 

următoarele criterii de eligibilitate: 

a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor 

către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost 

condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă; 

c) să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi 

cu fapte care privesc disciplina financiară; 

d) să facă dovada că poate să asigure şi va asigura contribuţia proprie în vederea 

implementării proiectului; 

e) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul construcție, pe care urmează să se 

implementeze proiectul; 

f) proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din alte 

fonduri naționale sau/și comunitare, conform declarației pe proprie răspundere din cererea 

de finanțare. 

ONG-ul trebuie să aibă în proprietate imobilul construcție, pe care urmează să se 

implementeze proiectul. 

ONG-urile solicitante trebuie să fie constituite și acreditate în domeniul asistenței 

sociale, protecției dreptului copilului și al protecției special a acestuia. 

Unităţile administrativ - teritoriale / Instituţiile publice / organizațiile 

neguvernamentale pot solicita finanţare pentru mai multe imobile în cadrul aceleiaşi cereri 

de finanţare. 

Tipuri de imobile eligibile sunt: unităţile şi instituţiile de învăţământ, unitățile medico-

sanitare și spitalele, centrele maternale, căminele pentru persoane vârstnice, centrele de 

reabilitare, cantinele sociale, adăposturi de noapte, centrele de plasament ale copilului. 

Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program trebuie să depună 

următoarele documente: 

    a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr.1 la Ghidul 

de finanțare, completată prin tehnoredactare computerizată; 

    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată 

de către persoana împuternicită; 

    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către 

organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate 

la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, 

emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului 

Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în 

original sau în copie legalizată; 

   e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale 

bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei 

rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de 

finanțare, în original sau în copie legalizată; 
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   f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele 

solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de 

specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii 

dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată. 

   h) copia hotărârii consiliului local/consiliului judeţean, dupa caz, din care să rezulte 

acordul cu privire la participarea la Program, certificată conform cu originalul de către 

secretarul unității administrativ teritoriale; 

   i) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 zile la data depunerii 

dosarului de finanțare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau 

administrator al imobilului construcție pentru care s-a solicitat finanțarea, în original; 

   j) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean privind aprobarea 

studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, certificată conform cu originalul; 

  k) hotărârea consiliului local/județean prin care se obligă la asigurarea surselor 

financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi 

selectat în vederea finanţării de către Autoritate; 

  l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

28/2008, însoțit de liste de cantități și prețuri estimate pentru materialele eligibile, în 

original; 

  m) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în 

original; 

n) document din care să rezulte încadrarea imobilului in tipurile eligibile din cadrul 

programului. 

     Instituţiile publice care doresc participarea la Program trebuie să depună 

următoarele documente: 

    a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Ghidul 

de finanțare, completată prin tehnoredactare computerizată; 

    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată 

de către persoana împuternicită; 

    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului eliberat de către organul 

teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, 

emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului 

Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în 

original sau în copie legalizată; 

   e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale 

bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei 

rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de 

finanțare, în original sau în copie legalizată; 
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   f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele 

solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de 

specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii 

dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată. 

   h) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la 

participarea la Program, aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și 

asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în 

care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, certificată conform cu 

originalul; 

   i) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 zile la data depunerii 

dosarului de finanțare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau 

administrator al imobilului construcție pentru care s-a solicitat finanțarea, în original; 

   j) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

28/2008, însoțit de liste de cantități și prețuri estimate pentru materialele eligibile, în 

original; 

   k) Certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în 

original; 

l) document din care să rezulte încadrarea imobilului in tipurile eligibile din cadrul 

programului. 

           Organizaţii nonguvernamentale care doresc participarea la Program trebuie să depună 

următoarele documente: 

    a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Ghidul 

de finanțare, completată prin tehnoredactare computerizată; 

    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată 

de către persoana împuternicită; 

    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului eliberat de către organul 

teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, 

emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului 

Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în 

original sau în copie legalizată; 

   e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale 

bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei 

rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de 

finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele 

solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 
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   g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de 

specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii 

dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată; 

   h) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la 

participarea la Program, aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și 

asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în 

care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, certificată conform cu 

originalul; 

   i) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 zile la data depunerii 

dosarului de finanțare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar al imobilului 

construcție pentru care s-a solicitat finanțarea, în original; 

   j) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

28/2008, însoțit de liste de cantități și prețuri estimate pentru materialele eligibile, în 

original; 

   k) Certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în 

original; 

   l) actul constitutiv actualizat la zi, din care să rezulte că ONG – ul activează cu 

domeniul principal al asistenței sociale, protecției dreptului copilului și al protecției special 

a acestuia protecţie socială; 

   m) certificat de grefă eliberat la cerere/extras din registrul în care este înscris 

solicitantul, de către instanța competentă, care atestă că aceasta nu a fost radiat din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se afla în procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi 

de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată; în cazul în care solicitantul 

nu se supune înscrierii în niciun registru se va depune actul normativ prin care a fost 

înființat;  

n) document din care să rezulte încadrarea imobilului in tipurile eligibile din cadrul 

programului. 

Valoarea finanţarii este de până la maximum 500 000 lei, aferentă cheltuielilor 

eligibile. 

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 

90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

           În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singură finanțare în cadrul 

sesiunii; 

 Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru 

finanţare şi pe măsura realizării proiectului. 

Eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele 

vizate de prezentul Ghid, precum și cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de către 

beneficiar din surse proprii. 

Dosarele vor fi acceptate în limita fondurilor disponibile în ordinea înregistrării la 

sediul Autorității. 

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) utilizează izolație, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevăzute în 

definiția din Ghidul de finațare; 
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b) materialele prevăzute vor fi folosite pentru suprafața integrală a componentelor 

vizate de Ghidul de finanțare: acoperiș și fațadă; 

c) în Studiul de fezabilitate se vor regăsi explicit prevederile de la art. 14, alin. (1) lit. a 

și b din Ghidul de finanțare. 

d) studiul de fezabilitate se va elabora potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

28/2008, însoțit de liste de cantități și prețuri estimate pentru materialele eligibile. 

Cheltuieli eligibile 

    a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de 

fezabilitate (materiale de izolație, sisteme de acoperiș înierbat, sisteme de eficientizare a 

consumurilor (BMS), înlocuirea becurilor clasice cu  becuri LED) în limita a 1% din 

valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază;  

    b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi 

încercărilor; 

    c) taxa pe valoarea adăugată (TVA); 

    d) cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% 

din cheltuielile pentru investiţia de bază. 

Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o 

perioadă de cel puţin un an de la data expirării contractului și să instaleze la locul 

implementării proiectului un panou de informare cu mențiunea "Proiect finanţat din Fondul 

pentru Mediu". 

Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța Programului privind efectuarea de 

lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice, la nivel naţional, de 

scopul şi obiectivele programului, vă rog să analizați și să hotărâți asupra proiectului de 

Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari 

persoane juridice.              

  

PREŞEDINTE 

István JAKAB 

 

 

Întocmit 

Director DJRU 

Graţiela DUMITRACHE 

  


