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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 instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice     

 

 

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 instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.      

  

Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 

încălzire beneficiari, persoane fizice constituie un suport informativ, având rolul de a 

furniza informaţii esenţiale privind derularea respectivului Program.  

Ghidul conţine dispoziţii privind: 

a)  categoriile de beneficiari și eligibilitatea solicitantului; 

b)  dosarul de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta; 

c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, 

aprobare, finanţare și implementare a proiectului propus. 

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin 

reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi 

pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă 

menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de 

energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea din Fondul pentru mediu a proiectelor 

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.  

Este eligibilă pentru a participa în cadrul programului persoana fizică ce depune dosar 

de finanţare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

    a) este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României; 
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    b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care 

se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie 

să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei 

revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere 

pentru cauză de utilitate publică; 

    c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

    d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu au fost condamnați 

pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă. 

Dosarul de finanţare va cuprinde: 

    a) cerere de finanţare nerambursabilă, completată prin tehnoredactare computerizată 

şi semnată de solicitant, în original; 

    b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, completată şi semnată de către 

solicitant, în original; 

    c) actul de identitate al solicitantului, în copie; 

    d) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de 

carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste 

dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-

construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii 

care deţin individual un imobil; 

    e) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în 

situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de 

carte funciară; 

    f) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi 

comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care 

adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg; 

   g) pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, 

semnată de toţi coproprietarii din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o 

singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă;    

   h) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe 

numele solicitantului în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de 

către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul; 

   i) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va 

depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe 

numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de 

către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul; 

   j) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis 

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

Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original; 

    k) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către 

organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate 

la data depunerii dosarului de acceptare, în original;   

   l) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o 

bancă comercială, sau extras de cont; 

Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin 

bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. 



  
Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A, Sector 6, București   Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50     

www.afm.ro  

 Suma alocată sesiunii, distribuită pe judeţe conform numărului de locuitori, se publică 

odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare, prin dispoziţie 

a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

  Pe parcursul derulării programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face 

prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii. 

          Programul vizează creșterea numărului de sisteme de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, achiziţionate și instalate prin program.         

          Este eligibil proiectul care vizează realizarea unui sistem de încălzire care utilizează 

energie regenerabilă conform cu scopul programului şi cu prevederile ghidului. 

         Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii  sau completării sistemelor clasice de 

încălzire: 

    a) instalarea de panouri solare; 

    b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat. 

         Finanţarea se acordă după cum urmează: 

    a) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare; 

    b) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer 

condiţionat. 

       Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru: 

    a) achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor 

destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire; 

    b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului; 

    c) taxa pe valoarea adăugată (TVA). 

    Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de 

finanţare nerambursabilă. 

Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța, scopul şi obiectivele acestui 

program, vă rugăm să analizați și să hotărâți asupra proiectului de Ordin al ministrului 

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

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.      

 Cu deosebită consideraţie, 

 

 

PREŞEDINTE 

István JAKAB 

 

 

Întocmit 

Director DJRU 

Graţiela DUMITRACHE 

 

  


