
MINISTERUL MEDIULUI 

  

            

  

ORDIN nr.          /  

 

privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, 

aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1559/2016 

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 

................ /MAM/.................... pentru aprobarea proiectului de ordin privind modificarea și 

completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și 

electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 

1559/2016, 

Ținând cont de prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

105/2006, cu modificările și completările ulterioare,  

 În temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, 

 

            viceprim-ministrul,  ministrul mediului emite prezentul   

    

ORDIN: 

  

Art. I. - Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 

din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid 



plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1559/2016, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 5 august 2016, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) și 

alineatul (5), cu următorul cuprins: 

”(4) Solicitanții menționați la alineatele (1) – (3) vor completa și depune la Administrația 

Fondului pentru Mediu, în termen de 30 de zile de la comunicarea Notificării acestora de către 

AFM, o declarație de propria răspundere, prevăzută în anexa 9 la prezentul ghid.  

(5) AFM va notifica solicitanții în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului 

ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Neprezentarea acestei declarații în termenul 

menționat la alin. (4) constituie motiv de respingere a dosarului de finanțare.” 

2. La articolul 17, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu 

următorul cuprins: 

„(8) Nu constituie motiv de respingere a dosarului de finanțare necompletarea sau eliminarea 

din cererea de finanțare a datelor care nu i se aplică solicitantului”. 

3. Anexa 3.1 se modifică și se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul ordin. 

4. Anexa 3.2 se modifică și se înlocuiește cu Anexa 2 la prezentul ordin. 

5. Anexa 3.3 se modifică și se înlocuiește cu Anexa 3 la prezentul ordin. 

6. După Anexa 8 la Ghidul de finanțare, se introduce Anexa 9, care va avea cuprinsul 

prevăzut în anexa 4 la prezentul ordin. 

7. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

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

  

VICEPRIM-MINISTRUL, 

Ministrul Mediului,  

Daniel CONSTANTIN 

  

  

 

 

 

          Anexa 1 la Ordinul nr. ........../..................... 



ANEXA 3.1  

la ghidul de finanțare 

 

GRILĂ de evaluare din punct de vedere juridic a conformității documentelor și 

eligibilității solicitantului - unitate administrativ teritorială  

  

Solicitant: ...................................................................  

Localitatea/Județul: .....................................................  

Nr.  de  înregistrare  la  Administrația  Fondului  pentru  Mediu  a  dosarului 

 de finanțare:....................................................................................  

  Conformitate administrativă și Criterii de 

eligibilitate  
 Îndeplinirea criteriului de eligibilitate   

 Evaluator 1  Evaluator 2   Evaluator 3  

Da  Nu  Comentarii  Da  Nu  Comentarii  Da  Nu  Comentarii  

   
I. CONFORMITATE  

 

1.  Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:    

  

  
1.1  

Cererea de finanțare nerambursabilă, 

conform formularului prevăzut în anexa nr. 

1 la ghid, în original, semnată și ștampilată 

de către reprezentantul legal sau de către 

împuternicitul acestuia;  

                  

  

  
1.2  

Împuternicirea notarială sau orice 

document administrativ de reprezentare 

emis de către reprezentantul legal în 

condițiile legii, în original, pentru cazul în 

care cererea de finanțare este semnată de 

către o persoană împuternicită;  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.3  

Hotărârea consiliului local privind aplicarea 

la Program, în copie certificată "conform cu 

originalul" de către secretarul unității 

administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să 

conțină:   
- acordul  cu privire la contractarea 

finanțării și persoana desemnată să reprezinte 

solicitantul în relația cu Autoritate;   
- acordul  privind  punerea  la  

dispoziție  pentru   
realizarea  proiectului  a  terenului  
(suprafață, identificare, vecinătăți), cu 

indicarea documentului care atestă regimul 
juridic al terenului;   
- angajamentul privind întocmirea 

documentației de achiziție publică, 

organizarea și derularea procedurii de 

achiziție publică și realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind achizițiile publice;   

  

                  



  
1.4  

Extras de carte funciară pentru informare 

(inclusiv planul de amplasament și delimitare 

a imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original,   

    

  

              

1.5  în cazul în care imobilul este dat în 

administrare, solicitantul (administratorul 

imobilului) va depune hotărârea consiliului 

local/ hotărârea consiliului general sau hotărâre 

de guvern, după caz, privind darea în 

administrare a imobilului, în copie certificată 

"conform cu originalul"  

                  

1.6 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 finanţare, în original sau în copie 

legalizată. 

         

  

  

  

  
II. ELIGIBILITATE  

  

  

  
2.1  

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea 

proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul 

unui litigiu în curs de soluționare la instanțele 

judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări 

potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu 

face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză 

de utilitate publică, conform declarației pe propria 

răspundere ; 

                  

2.2 Solicitanul este proprietar/administrator al 

imobilului pe care se va implementa proiectul; 

         

  

  

  
2.3 

Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare 

prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri 

publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru 

realizarea investiției care urmează a fi realizată prin 

program, conform declarației pe propria răspundere;  

                  

  

  
2.4 

Solicitantul nu se află în stare de insolvență, 

conform prevederilor legale și nu face obiectul unei 

proceduri legale pentru declararea sa în stare de 

insolvență, nu se află în stare de faliment, nu se află 

în procedură de executare silită, nu se află într-o altă 

situaţie similară legal reglementată conform 

declarației pe propria răspundere; 

                  

  

  
2.5  

Nu a desfășurat și nu desfășoară activități care 

încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului 

și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra 

mediului conform declarației pe propria răspundere;  

                  

2.6 Solicitantul nu figurează cu fapte săvârșite 

impotriva mediului înscrise în cazierul judiciar; 

         

2.7 Solicitantul acționează în nume propriu conform 

declarației pe propria răspundere. 

         

  
Consilier  juridic 1  Consilier juridic 2  Consilier juridic 3  

Rezultatul analizei    Rezultatul analizei    Rezultatul analizei    



Nume și Prenume             

Data și Semnătura            

Concluzii:  

  

  

Grila este completată integral și însușită de consilierii juridici iar rezultatul final al analizei 

va fi completat de către Președintele Comisiei conform art. 17, alin. (2) teza a doua din 

ghidul de finanțare. 

  

  

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT  

  

Președintele Comisiei de analiză și selectare,  

..............................................  

(numele și prenumele)  

Semnătura: ...................................  

Data: 

..................................... 

  

NOTE:  

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu 

"Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se 

înscriu comentariile de rigoare.  

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.  

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel 

care întrunește ponderea minimă de 2/3. 

  

 

          Anexa 2 la Ordinul nr. ........../..................... 

ANEXA 3.2 

la ghidul de finanțare 

 

GRILĂ de evaluare din punct de vedere juridic a conformității documentelor și 

eligibilității solicitantului – instituție publică  

  

Solicitant: ....................................................................  

Localitatea/Județul: .....................................................  

Nr.  de  înregistrare  la  Administrația  Fondului  pentru  Mediu  a  dosarului 

de finanțare:....................................................................................  

  
Conformitate administrativă și Criterii de eligibilitate  

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate   

Evaluator 1  Evaluator 2   Evaluator 3  



Da  Nu  Comentarii  Da  Nu  Comentarii  Da  Nu  Comentarii  

   I.  CONFORMITATE   

1.  Dosarul de finanțare al solicitantului 

cuprinde:  
  

  

  
1.1  

Cererea de finanțare nerambursabilă, 

conform formularului prevăzut în anexa 

nr. 1 la ghid, în original, semnată și 

ștampilată de către reprezentantul legal 

sau de către împuternicitul acestuia;  

                  

  

  
1.2  

Împuternicirea notarială sau orice 

document administrativ de reprezentare 

emis de către reprezentantul legal în 

condițiile legii, în original, pentru cazul în 

care cererea de finanțare este semnată de 

către o persoană împuternicită;  

                  

  

  

  

  

  
1.3  

Hotărârea/decizia/ordinul organelor de 

decizie privind participarea la program, în 

original; documentul trebuie să conțină:  

- acordul  cu privire la contractarea 

finanțării și persoana desemnată să 

reprezinte solicitantul în relația cu 

Autoritatea;   

- acordul  privind  punerea  la  

dispoziție  pentru  realizarea  proiectului  a  

terenului  (suprafață, identificare, 

vecinătăți), cu indicarea documentului care 

atestă regimul juridic al terenului;   

- angajamentul privind întocmirea 

documentației de achiziție publică, 

organizarea și derularea procedurii de 

achiziție publică și realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind achizițiile publice;   

 

                  

  

  

  

  
1.4  

Documentul care atestă acordul scris al 

Ministerului Finanțelor Publice sau al 

autorității administrației publice locale, 

după caz, cu privire la contractarea 

finanțării, dacă imobilul pe care urmează a 

fi implementat proiectul face parte din 

domeniul public al statului/domeniul 

public al autorității administrației publice 

locale, în copii certificate "conform cu 

originalul", pe fiecare pagină;  

                  

  
1.5 

Extras de carte funciară pentru informare 

(inclusiv planul de amplasament și 

delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 

zile la data depunerii dosarului de finanțare, 

în original; 

                  

  
1.6  

În cazul în care imobilul este dat în 

administrare, hotărârea de guvern privind 

darea în administrare a imobilului, în copie  

                  

  

  
1.7 

Actul 

administrativ(ordinul/decizia/dispoziția, 

după caz) prin care a fost numit/validat 

conducătorul instituției publice, în copie 

certificată "conform cu originalul".  

                  



1.8 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 finanţare, în 

original sau în copie legalizată. 

         

  

  
II. ELIGIBILITATE  

  

  

  
2.1  

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea 

proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui 

litigiu în curs de soluționare la instanțele 

judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări 

potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu 

face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză 

de utilitate publică, conform declarației pe propria 

răspundere;  

                  

2.2 Solicitanul este proprietar/administrator al imobilului 

pe care se va implementa proiectul; 

         

  

  
2.3  

Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare 

prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri 

publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru 

realizarea investiției care urmează a fi realizată prin 

program, conform declarației pe propria răspundere;  

                  

  

  
2.4  

Solicitantul nu se află în stare de insolvență, conform 

prevederilor legale și nu face obiectul unei proceduri 

legale pentru declararea sa în stare de insolvență, nu 

se află în stare de faliment, nu se află în procedură de 

executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară 

legal reglementată conform declarației pe propria 

răspundere; 

                  

  

  
2.5 

Nu a desfășurat și nu desfășoară activități care 

încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului 

și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra 

mediului conform declarației pe propria răspundere;  

                  

2.6 Solicitantul nu figurează cu fapte săvârșite impotriva 

mediului înscrise în cazierul judiciar; 

         

2.7 Solicitantul acționează în nume propriu conform 

declarației pe propria răspundere. 

         

  

  

Concluzii:  

Consilier juridic 1  Consilier juridic 2  Consilier juridic 3  
Rezultatul analizei    Rezultatul analizei    Rezultatul analizei    

Nume și Prenume             

Data și Semnătura            

  



Grila este completată integral și însușită de consilierii juridici iar rezultatul final al analizei 

va fi completat de către Președintele Comisiei conform art. 17, alin. (2) teza a doua din 

ghidul de finanțare. 

  

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT  

  

Președintele Comisiei de analiză și selectare,  

..............................................  

(numele și prenumele)  

Semnătura: ...................................  

Data: 

..................................... 

 

NOTE:  

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" 

sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu 

comentariile de rigoare. 

 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.  

 3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care 

întrunește ponderea minimă de 2/3. 

  

 

 

 

 

          Anexa 3 la Ordinul nr. ........../..................... 

ANEXA 3.3  

la ghidul de finanțare 

 

GRILĂ de evaluare din punct de vedere juridic a conformității documentelor și 

eligibilității solicitantului – operator economic  

  

Solicitant: ....................................................................  

Localitatea/Județul: .....................................................  

Nr.  de  înregistrare  la  Administrația  Fondului  pentru  Mediu  a  dosarului 

 de finanțare:....................................................................................  

 

 

  
Conformitate administrativă și Criterii de eligibilitate  

 În deplinirea criteriului de eligibilitate   



 Evaluator 1  Evaluator 2   Evaluator 3  

Da  Nu  Comentarii  Da  Nu  Comentarii  Da  Nu  Comentarii  

   
I. CONFORMITATE  

1.  Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:   

  
1.1  

Cererea de finanțare nerambursabilă, conform 

formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în 

original, semnată și ștampilată de către 

reprezentantul legal sau de către împuternicitul 

acestuia; 

                  

  

  
1.2  

Împuternicirea notarială, în original, pentru 

cazul în care cererea de finanțare este semnată 

de către o persoană împuternicită;  

                  

  
1.3  

Extras de carte funciară pentru informare 

(inclusiv planul de amplasament și delimitare 

a imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data 

depunerii dosarului de finanțare, în original,;  

                  

1.4  Contract de administrare asupra imobilului din 

care să reiasă dreptul de administrare al 

solicitantului asupra terenului, pentru o 

perioadă de cel puțin 3 ani de la data depunerii 

cererii de finanțare la Autoritate, în copie 

certificată ,,conform cu originalul”, dacă este 

cazul;  

                  

1.5  Acordul scris al proprietarului imobilului pe 

care se va implementa proiectul, referitor la 

amplasarea stațiilor de reîncărcare, în original, 

dacă este cazul;  

                  

  

  
1.6  

Certificatul constatator emis de către oficiul 

registrului comerțului de pe lângă tribunalul în 

a cărui rază teritorială își are sediul social 

solicitantul, în original sau în copie legalizată, 

nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii 

dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul 

electronic a certificatului constatator, emis de 

Serviciul INFOCERT.  

                  

  

  
1.7  

Certificatul de cazier judiciar al 

reprezentantului legal, eliberat de către 

organul teritorial de specialitate al 

Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 

valabilitate la data depunerii dosarului de 

acceptare, în original sau în copie legalizată;  

                  

1.8 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. 

 

         

  

  
II. ELIGIBILITATE  



  

  
2.1  

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului 

este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în 

curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face 

obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale 

sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de 

expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform 

declarației pe propria răspundere;  

                  

2.2 Solicitanul este proprietar/administrator al imobilului 

pe care se va implementa proiectul; 

         

  

  
2.3 

Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin 

proiecte ori programe finanțate din alte fonduri 

publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea 

investiției care urmează a fi realizată prin program, 

conform declarației pe propria răspundere;  

                  

  

  
2.4 

  

Solicitantul nu se află în stare de insolvență, conform 

prevederilor legale și nu face obiectul unei proceduri 

legale pentru declararea sa în stare de insolvență, nu 

se află în stare de faliment, nu se află în procedură de 

executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară 

legal reglementată conform declarației pe propria 

răspundere;  

                  

  

  
2.5 

Nu a desfășurat și nu desfășoară activități care încalcă 

dispozițiile legale privind protecția mediului și nu 

sponsorizează activități cu efect negativ asupra 

mediului conform declarației pe propria răspundere; 

         

2.6 Solicitantul nu figurează cu fapte săvârșite impotriva 

mediului înscrise în cazierul judiciar; 

         

2.7 Solicitantul acționează în nume propriu conform 

declarației pe propria răspundere. 

         

  

 

Concluzii:  

  
Consilie r juridic 1  Consilie r juridic 2  Consilier juridic 3  

Rezultatul analizei  
  Rezultatul analizei  

  Rezultatul analizei  
  

Nume și Prenume   
          

Data și Semnătura  
          

  

Grila este completată integral și însușită de consilierii juridici iar rezultatul final al analizei 

va fi completat de către Președintele Comisiei conform art. 17, alin. (2) teza a doua din 

ghidul de finanțare. 

  

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT  

  

Președintele Comisiei de analiză și selectare,  

..............................................  

(numele și prenumele)  



Semnătura: ...................................  

Data: 

..................................... 

 

 

NOTE:  

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu 

"Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se 

înscriu comentariile de rigoare.  

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.  

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel 

care întrunește ponderea minimă de 2/3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa nr. 4 la Ordinul nr. ........../..................... 

 

Anexa 9 la Ghidul de finanțare 

 

Declarație pe proprie răspundere a solicitantului 

 

Subsemnatul, ..................................................., având datele de identificare 

.............................................., reprezentant legal al solicitantului ............................................., 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: 

a) nu mă aflu în stare de insolvenţă sau faliment, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu 

mă aflu într-o altă situaţie similară legal reglementată; 

b) nu am desfăşurat şi nu desfăşor activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia 

mediului şi nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului; 



c) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din 

alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a 

fi realizată prin program. 

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal 

    .......................................................................... 

 

    Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului 

    .......................................................................... 

 

 


