MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Nr. ................/.............................2021

REFERAT DE APROBARE
pentru
modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
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 Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.
2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice
şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ și pentru
modificarea și înlocuirea anexei la ordin.
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 cărora”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.”
Printre modificările efectuate față de varianta în vigoare a Ghidului de finanțare aprobat prin
Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020, cele mai importante sunt cele care privesc
următoarele aspecte:
- denumirea programului a fost modificată astfel:„Programul privind creşterea eficienţei energetice
şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”;
- au fost introduse mai multe categorii de solicitanți eligibili, pe langă UAT, respectiv: consiliile
județene și instituțiile publice din subordinea autorităților publice locale. Pentru subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiului București au fost operate modificări în scopul clarificării aspectelor legate de
criteriile de eligibilitate;
- devin eligibile toate clădirile aflate în proprietatea/administrarea UAT, nu doar unitățile de
învățământ;
- finanțarea cheltuielilor eligibile în cuantum de până la 100%, în loc de minimum 90%, deci
eliminarea contribuției proprii obligatorii;
- restructurarea categoriilor de solicitanți (în funcție de populație și rang) și suplimentarea alocărilor
pentru fiecare categorie, astfel:
a) 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;
b) 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
c) 8.000.000 lei pentru orașe;
d) 14.000.000 lei pentru consilii județene;
e) 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0.
f) 12.000.000 lei pentru municipii de rang I;
g) 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;
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h) 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București;
- introducerea posibilității livrării în Sistemul de Energie Național a surplusului de energie, în regim
de prosumator;
- creșterea pragului minim de eficientizare a consumului de energie electrică, în sensul introducerii
obligativității obținerii unei reduceri de minimum 30% a consumului de energie, respectiv a unei reduceri cu
cel puțin 30% a emisiilor de CO2 ;
- introducerea unui criteriu nou de punctaj, respectiv maturitatea proiectului (max. 10 pct.),
demonstrată prin stadiul proiectului tehnic și al autorizației de construire;
- modificarea procedurilor de depunere, selecție și contractare a proiectelor, în vederea contractării
cu celeritate a sumelor alocate și favorizării proiectelor cu punctaje cât mai mari;
- introducerea posibilității acordării avansului;
- transmiterea electronică a documentațiilor prevăzute de ghid;
- introducerea posibilității demarării procedurilor de achiziție și contractării serviciilor/lucrărilor (de
către solicitantul al cărui proiect a fost aprobat) imediat după aprobarea cererii de finanțare, înaintea semnării
contractului cu AFM;
- eliminarea unor documente justificative pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de
verificare a acestora (de ex. certificat de cazier fiscal, sau, din cartea tehnică a construcției, certificate de
calitate, procese verbale de lucrări ascunse etc).
Menționăm că proiectul de modificare în forma prezentată a fost avizat în ședința Comitetului
Director al Administrației Fondului pentru Mediu în 29.06.2021.
Pentru motivele invocate, vă transmitem alăturat, în vederea avizării și aprobării, proiectul de ordin
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a
energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ și pentru modificarea și înlocuirea
anexei la ordin.

PREȘEDINTE,
Ștefan TOGA

Șef serviciu Analiză și Avizare DJ,
Andreea Coman
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