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REFERAT DE APROBARE  

privind 

modificarea și completarea Ghidului  de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1162/2020, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

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 

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

public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1162/2020. 

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.” 

Principalele adaptări au în vedere următoarele: 

 crearea unui mecanism flexibil pentru solicitarea și depunerea de clarificări și documente 

suplimentare, inclusiv pentru completarea dosarului inițial cu documente care nu au fost depuse, 

ținând cont că scopul evaluării este de a stabili eligibilitatea proiectelor din punct de vedere al 

eficienței acestora și nu al formei documentației; astfel, se va urmări ca documentele și informațiile 

suplimentare să ateste eligibilitatea la data înscrierii în aplicația informatică; 

 introducerea posibilității ca evaluarea dosarelor de finanțare să poată fi realizată prin cooptarea de 

personal extern, din alte instituții/autorități publice, sau în urma desfășurării unor proceduri de 

achiziție. 

 

      Având în vedere faptul că succesul acestui Program depinde de modalitatea în care instituția noastră 

reușește să identifice, în timp real, impedimentele cauzate de prevederile neclare sau nedetaliate ale ghidului 

de finanțare, precum și modalitățile de corectare a acestora,  

Luând în calcul că, în contextul pandemic actual, este imperios necesar ca fiecare instituție publică 

să ia toate măsurile de creștere a suportului acordat economiei naționale, iar Programul are potențialul de a 

contribui la acest deziderat, dar și la sprijinirea comunitățile locale prin aportul financiar major, 

Ținând cont că aspectele acestui Program au fost discutate la nivelul conducerilor AFM și MMAP,  

fiind agreată modificarea ghidului, iar suma alocată sesiunii acoperă integral valoarea totală solicitată prin  
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proiectele depuse, neexistând premisele apariției unei discriminări prin consumarea bugetului, propunem 

modificarea Ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1162/2020. 

Menționăm că proiectul de modificare a fost avizat în ședința Comitetului Director din 29.10.2020. 

 

Față de cele de mai sus și ținând seama de motivele invocate, vă rugăm să analizați și să aprobați 

proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ghidului  de finanțare a Programului privind 

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

aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1162/2020. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dan-Cătălin VATAMANU 

 

 

 

  Director,       Șef serviciu Analiză și Avizare DJ,  

                       Emilia Pavel        Andreea Coman 
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