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REFERAT DE APROBARE  

a   

Ghidului  de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 

 

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 privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public. 

 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 12 alin. (4) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și 

autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de 

emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea 

nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 12 alin. (4) din actul normativ 

menționat, ”(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, 

selectarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc 

prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program, aprobat prin ordin al ministrului autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului.” 

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii 

esenţiale cu privire la derularea Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Ghidul conţine dispoziţii 

privind scopul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ai Programului, eligibilitatea solicitantului, a 

finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia, dar și condiţiile şi termenele de analiză, 

evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus. 

 Obiectivul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat 

public, scopul fiind reprezentat de îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată. 

 Programul vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 

iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la 

nivelul întregului obiect de investiţii.  

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi 
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bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat 

conform legii. 

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale, 

organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu. 

Potrivit Ghidului de finanțare, sunt considerate eligibile următoarele: 

a) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din 

valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.  

b) cheltuieli cu consultanța sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile 

aferente investiției de bază.  

c) cheltuielile pentru investiţia de bază: achiziţionarea și instalarea corpurilor de iluminat LED 

cu eficiență energetică ridicată; achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune  care 

permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție; 

d) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată 

şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor 

legale . 

 

Pentru motivele invocate, ținând seama de importanța și scopul acestui program, vă rugăm să 

aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, în forma prezentată. 
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