MINISTERUL MEDIULUI
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Cabinet Preşedinte

Nr. ........./CB/...........................

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea și completarea 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
modificarea și completarea 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.”
Modificările și completările propuse prin prezentul proiect de ordin au în vedere:
- clarificarea indicatorului de performanță al programului, pentru o mai bună
identificare a rezultatelor acestuia;
- lărgirea ariei de eligibilitate a echipamentelor care pot fi achiziționate prin Program,
având în vedere numărul mare de categorii de echipamente electrocasnice și
electronice care pot fi scoase din uz;
- introducerea unui termen pentru formalități de comercializare, suplimentar față de cel
pentru utlizarea voucherelor, în vederea creșterii gradului de finalizare a înscrierilor
efectuate de către beneficiari, persoane fizice, ținând cont că termenul actual nu este
îndestulător pentru îndeplinirea formalităților specifice activității de vânzare și/sau
predare/primire a echipamentelor noi achiziționate;
- acordarea posibilității de remediere a informațiilor eronate, introduse inițial în
aplicație, care poate fi realizată până la momentul utilizării voucherului;
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introducerea obligației comerciantului de a prelua, cu titlu gratuit, echipamentul uzat,
precum și posibilitatea ca acesta să poată fi predat colectorului autorizat direct de către
beneficiar;
prelungirea termenului înăuntrul căruia pot fi depuse facturile, de către comercianți, la
decontare;
remedierea unor neconcordanțe/neclarități sau omisiuni, din punct de vedere al formei
actului normativ inițial, inclusiv prin punerea în acord a unor prevederi cu procedurile
specifice validării comercianților;
pentru situația în care, din motive neimputabile comercianților/beneficiarilor,
termenele prevăzute în ghidul de finanțare nu pot fi respectate, s-a introdus prevederea
potrivit căreia termenele în cauză pot fi prelungite corespunzător;
pentru corelare, anexa nr. 1 la ghid se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin, urmare a
modificărilor propuse prin prezentul ordin.

Modificările și completările la Ghidul de finanțare, astfel cum sunt înaintate, au fost
avizate în cadrul ședinței Comitetului Director al Administrației Fondului pentru Mediu din
09.05.2019.
Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța Programului, de obiectul și scopul
acestuia, vă rugăm să aprobați Ordinul pentru modificarea și completarea 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,
Claudia Maria Baicu

Șef Serviciu Analiză și Avizare,
Andreea Coman
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