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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a 

echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de 

vedere energetic 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu 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 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct 

de vedere energetic. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 alin. (4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 13 alin. (4) din 

actul normativ menționat, ”Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, 

selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului 

prevăzute la alin. (1) lit. a) - l), n), q) - s), u), w) - z) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui 

program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin 

al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.” 

 Ghidul conţine dispoziţii privind: 

a) scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă a programului;  

b) condițiile de validare ale comerciantului; 

c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a comerciantului; 

d) eligibilitatea persoanei fizice, analiza, aprobarea și încheierea contractului de finanțare nerambursabilă; 

e) eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului și achiziţia echipamentelor electrice şi electronice de 

uz casnic;  

f) implementarea programului.      

  Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată 

sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu 

unele mai performante din punct de vedere energetic. 

Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea utilizării 

echipamentelor ce conțin substanțe care depreciază stratul de ozon și gaze fluorurate cu efect de seră, prin 

înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct 

de vedere energetic. 

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, iar finanţarea programului se 

realizează din veniturile Fondului pentru mediu. Finanţarea se acordă sub formă de vouchere pentru 

achiziţionarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, cu eficiență energetică clasa A++, 

A+++, din următoarele categorii: 

a) mașini de spălat rufe; 

b) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice; 

c) aparate de aer condiționat. 
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    Suma finanțată de Autoritate se scade de către comerciant din valoarea totală a facturii 

echipamentelor achiziționate prin program, iar diferența va fi suportată de către persoana fizică, din surse 

financiare proprii. 

    Poate beneficia de finanțare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;    

b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în 

vigoare, la data achiziţionării echipamentului; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicația informatică; 

d) este posesor al unui buletin/cărţi de identitate valabil/ă în momentul înscrierii în program;     

e) se obligă să predea un DEEE echivalent în momentul achiziționării unui echipament de uz 

casnic nou; 

f) își dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor 

furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în 

vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în 

scopul elaborării de situații și statistici; 

g) este de acord să finanţeze partea ce îi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, 

precum şi toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului. 

 

Ghidul de finanțare a fost avizat în cadrul ședinței Comitetului Director al Administrației Fondului 

pentru Mediu din 25.09.2018. 

 

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

acestuia, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai 

performante din punct de vedere energetic. 

  

PREȘEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

 
Director Direcția Juridică        Sef Serviciu  

Bogdan Alexandru BOZA        Andreea COMAN 

 


