ORDIN nr. 565 din 8 mai 2009
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice
de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme
care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009
Forma actualizata valabila la data de 11 August 2009
Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 03 Iunie 2009, pana la data de 11 August 2009
În baza art. 13^1 alin. (3) din OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul
art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Mediului,
ministrul mediului emite prezentul ordin.
ART. 1 Se aprobã Ghidul de finanŃare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de
încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care
conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
ART. 2 AdministraŃia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, Nicolae
Nemirschi Bucureşti, 8 mai 2009. Nr. 565.
ANEXĂ
GHID DE FINANłARE
a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie
solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme
care conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului
ART. 1
Prezentul ghid de finanŃare furnizeazã informaŃii privind completarea cererilor de înscriere în Programul de
înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie
geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului, denumit
în continuare Program, a cererilor de finanŃare pentru proiecte, precum şi desfãşurarea programului de finanŃare.
Ghidul de finanŃare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate ce trebuie sã fie îndeplinite
de cãtre solicitantul finanŃãrii, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevãzut şi desfãşurarea
programului de finanŃare.
ART. 2
Obiectul Programului îl reprezintã finanŃarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie
eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului.
ART. 3
Scopul Programului îl reprezintã îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare
cauzatã de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaŃi pentru producerea energiei termice folosite pentru
încãlzire şi obŃinerea de apã caldã menajerã, precum şi stimularea utilizãrii sistemelor care folosesc în acest sens
sursele de energie regenerabilã, nepoluante.
ART. 4
În sensul prezentului ghid de finanŃare, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - AdministraŃia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - solicitantul al cãrui proiect a fost aprobat şi care a încheiat contract pentru finanŃare cu Autoritatea;
c) instalator - operatorul economic specializat, care comercializeazã şi instaleazã sisteme de încãlzire ce utilizeazã
energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã;

d) sistem de încãlzire - complex de instalaŃii, echipamente şi elemente destinate obŃinerii/producerii de energie
termicã;
e) sistem de încãlzire clasic - sistem de încãlzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze
naturale, cãrbuni;
f) solicitant - unitatea administrativ-teritorialã.
ART. 5
UnitãŃile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanŃare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în
proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociaŃiile de proprietari/locatari cu personalitate juridicã, care au
sediul pe raza administrativã a respectivelor unitãŃi administrativ-teritoriale.
ART. 6
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) sã nu înregistreze obligaŃii de platã restante la bugetul general consolidat;
b) sã deŃinã contribuŃia proprie în vederea implementãrii proiectului; în cazul asociaŃiilor de proprietari/locatari se
va menŃiona contribuŃia formatã din cota aprobatã de cãtre unitatea administrativ-teritorialã şi cota asociaŃiei de
proprietari/locatari;
c) sã aibã în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmeazã sã se implementeze proiectul ori a încheiat un
contrat de mandat, în cazul unitãŃilor administrativ-teritoriale care solicitã finanŃare pentru asociaŃiile de
proprietari/locatari.
ART. 7
(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanŃãrii Programului se face anual, în limita fondurilor
stabilite cu aceastã destinaŃie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al AdministraŃiei Fondului pentru Mediu,
aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Pentru anul 2009, suma prevãzutã pentru derularea Programului este de 310.000 mii lei.
(3) UnitãŃile administrativ-teritoriale pot solicita finanŃare pentru mai multe locaŃii în cadrul aceleiaşi cereri de
finanŃare.
ART. 8
(1) FinanŃarea se acordã prin modalitate nerambursabilã, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanŃat constituie contribuŃia proprie a solicitantului şi este asiguratã din
surse financiare proprii.
(3) FinanŃarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanŃare şi pe mãsura
realizãrii proiectului.
(4) FinanŃarea nerambursabilã, asiguratã de AdministraŃia Fondului pentru Mediu, se acordã în procent de pânã la
80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(5) Consiliul local va stabili cota de participare pentru asociaŃiile de proprietari/locatari.
(6) Cuantumul finanŃãrii nu poate depãşi urmãtoarele valori:
a) 4.000.000 lei pentru unitãŃile administrativ-teritoriale cu un numãr de locuitori mai mare de 100.000;
b) 3.000.000 lei pentru unitãŃile administrativ-teritoriale cu un numãr de locuitori cuprins între 50.000-100.000;
c) 2.000.000 lei pentru unitãŃile administrativ-teritoriale cu un numãr de locuitori cuprins între 20.000-50.000;
d) 1.000.000 lei pentru unitãŃile administrativ-teritoriale cu un numãr de locuitori între 3.000-20.000;
e) 500.000 lei pentru unitãŃile administrativ-teritoriale cu un numãr de locuitori mai mic de 3.000.
(7) Cuantumul finanŃãrii reprezintã însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicitã finanŃare de cãtre
un solicitant.
ART. 9
(1) UnitãŃile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru imobilele din patrimoniul propriu,
trebuie sã depunã urmãtoarele documente:
a) cererea de finanŃare nerambursabilã, în formatul prevãzut în anexa nr. 1;
b) copia certificatului de înregistrare fiscalã;
c) copie de pe hotãrârea consiliului local, consiliului judeŃean şi acordul cu privire la contractarea finanŃãrii;
d) înscrisuri din care sã rezulte cã beneficiarul are în proprietate sau în administrare imobilul în care se va monta
sistemul de încãlzire;
e) aprobarea în consiliul local sau consiliul judeŃean a studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente
investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investiŃii şi lucrãri de intervenŃii;
f) declaraŃie pe propria rãspundere cã sunt prevãzute în buget sumele necesare cofinanŃãrii proiectelor de mediu;
g) declaraŃie pe propria rãspundere cã vor include în dosarul achiziŃiilor publice solicitãrile AdministraŃiei Fondului
pentru Mediu prevãzute în prezentul ghid de finanŃare;
h) studiul de fezabilitate, care sã cuprindã explicit: consumul lunar de apã rece şi apã caldã menajerã, certificat de
documentele de platã şi numãrul de utilizatori, exceptând acorduri şi autorizaŃii.
(2) UnitãŃile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru asociaŃiile de proprietari/locatari
trebuie sã depunã, pe lângã documentele prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-g), şi urmãtoarele documente:
a) contractul de mandat privind participarea la Program, încheiat în formatul prevãzut în anexa nr. 5, şi actul
adiŃional al acestuia, încheiat în formatul prevãzut în anexa nr. 6;
b) hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor/locatarilor cu privire la acordul de înscriere în Program, în formatul
prevãzut în anexa nr. 2;
c) solicitarea de înscriere în Program, în formatul prevãzut în anexa nr. 3;
d) acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la Program, în cazul asociaŃiilor de
proprietari/locatari, în formatul prevãzut în anexa nr. 4;
e) hotãrârea consiliului local cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea Programului;
f) hotãrârea asociaŃiei de proprietari/locatari cu privire la cota de participare la Program.
ART. 10
Sunt considerate eligibile urmãtoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:
a) cheltuielile prevãzute pentru realizarea investiŃiei conform studiului de fezabilitate (instalaŃii, subansamble,
construcŃii aferente instalaŃiilor);
b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercãrilor;
c) taxa pe valoare adãugatã (TVA);
d) cheltuielile cu consultanŃa, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile
eligibile.
ART. 11
Sunt considerate neeligibile urmãtoarele cheltuieli:
a) cheltuielile efectuate pânã la semnarea contractului de finanŃare, excluzând cheltuielile prevãzute la art. 10 lit.
d);
b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuŃiei proprii, cheltuieli bancare,
comisioane, diferenŃe de curs valutar;
c) costurile de exploatare a instalaŃiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;
d) cheltuielile realizate în regie proprie;
e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaŃiilor;
f) cheltuielile cu orice fel de amendã sau cheltuielile de judecatã generate de lucrãrile de instalare a sistemului.
ART. 12
(1) Aprobarea proiectului are la bazã analiza şi evaluarea cererii de finanŃare şi a documentaŃiei depuse de cãtre
solicitant.
(2) Preşedintele AutoritãŃii emite o dispoziŃie prin care numeşte Comisia de analizã constituitã din personalul
AutoritãŃii.
(3) Comisia de analizã verificã şi analizeazã documentele prezentate de cãtre solicitant şi formuleazã propuneri
prin grila de evaluare a eligibilitãŃii solicitantului, întocmitã în formatul prevãzut în anexa nr. 7, comisiei de avizare
constituite prin ordin al ministrului mediului.
(4) Comisia de avizare aprobã sau respinge cererea de finanŃare a solicitantului.
(5) Lista solicitanŃilor aprobaŃi şi lista solicitanŃilor respinşi se publicã pe site-ul AutoritãŃii dupã finalizarea
procedurii de analizã şi evaluare.
(6) SolicitanŃii nemulŃumiŃi de decizia comisiei de avizare pot depune o contestaŃie la sediul AutoritãŃii în termen
de 3 zile de la data afişãrii pe pagina de internet a proiectelor aprobate şi a celor respinse.
(7) ContestaŃiile se soluŃioneazã de cãtre o comisie constituitã prin ordin al ministrului mediului.
(8) SoluŃionarea contestaŃiilor se face în termen de 7 zile de la data expirãrii termenului de depunere a contestaŃiilor
şi se finalizeazã prin elaborarea listei finale cu proiectele selectate care se aprobã de cãtre comisia de avizare.
ART. 13
(1) Contractul-cadru pentru finanŃare nerambursabilã în cadrul Programului este prevãzut în anexa nr. 8.

(2) Autoritatea nu efectueazã plãŃi în avans pentru lucrãri efectuate anterior încheierii contractului de finanŃare
nerambursabilã, cu excepŃia prevederilor art. 10 lit. d), nu efectueazã plãŃi pe baza facturilor pro forma emise de
cãtre instalator beneficiarului finanŃãrii şi nu efectueazã plãŃi pentru facturile reprezentând avansuri în baza unor
convenŃii.
(3) Decontarea sumei cãtre beneficiar se face în baza contractului pentru finanŃare şi a cererii de tragere, conform
modelului prevãzut în anexa nr. 3 la contractul de finanŃare nerambursabilã.
ART. 14
(1) Responsabilitatea întocmirii documentaŃiei de achiziŃie, organizãrii şi derulãrii procedurii de achiziŃie, potrivit
prevederilor legislaŃiei specifice achiziŃiilor publice, revine beneficiarului.
(2) Vor fi incluse în documentaŃia de achiziŃie urmãtoarele prevederi minime pe care instalatorii trebuie sã le
îndeplineascã pentru a fi admişi la licitaŃie:
a) sã fie persoanã juridicã şi obiectul de activitate principal sau secundar corespunde grupei CAEN 432 - Lucrãri de
instalaŃii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrãri de instalaŃii pentru construcŃii;
b) sã aibã experienŃã în domeniu;
c) sã aibã îndeplinite obligaŃiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuŃiilor cãtre bugetul general consolidat,
Fondul pentru mediu;
d) sã nu fie insolvabili, în stare de reorganizare juridicã sau faliment, în încetare de plãŃi sau în stare de insolvenŃã,
sã nu aibã suspendate activitãŃile economice sau sã nu se afle în situaŃii similare;
e) sã nu sponsorizeze activitãŃi cu efect negativ asupra mediului;
f) sã declare, prin reprezentanŃii lor legali, cã sistemele utilizate în cadrul instalaŃiei corespund reglementãrilor de
punere pe piaŃã şi sunt conforme cu standardele europene, adoptate la nivel naŃional;
g) sã asigure o garanŃie de 3 ani pentru sistemele de încãlzire;
h) sã fie autorizaŃi de furnizor pentru comercializarea şi montajul echipamentelor livrate de acesta;
i) sã aibã personal specializat şi instruit de furnizorul de echipamente pentru montajul acestora;
j) echipamentele şi instalaŃiile sub regimul InspecŃiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi InstalaŃiilor de Ridicat sã fie însoŃite de documentaŃia solicitatã de legile în vigoare pentru punerea în
funcŃiune.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage rezilierea de drept a contractului de finanŃare, fãrã a mai fi necesarã
punerea în întârziere şi fãrã îndeplinirea altor formalitãŃi, iar beneficiarul este obligat sã returneze, în termen de 15
zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii de încetare a contractului, sumele finanŃate de Autoritate pânã la acel
moment.
ART. 15
Evaluarea cererilor de finanŃare se va face dupã urmãtoarele criterii:
a) cota de cofinanŃare;
b) tipul sistemului de încãlzire înlocuit;
c) raportul cost-beneficiu al instalaŃiei;
d) gradul de utilizare şi randamentul instalaŃiei propuse;
e) cererile de finanŃare vor fi aprobate în ordinea descrescãtoare a punctajului acordat conform grilei de evaluare a
eligibilitãŃii solicitantului.
ART. 16
(1) Pentru anul 2009 se organizeazã douã sesiuni de depunere a proiectelor cu urmãtoarele sume aferente:
a) sesiunea I - 150.000 mii lei;
b) sesiunea II - 160.000 mii lei.
(2) Sesiunile vor fi stabilite prin dispoziŃia preşedintelui AutoritãŃii şi vor fi publicate pe site-ul acesteia.
(3) Sumele neutilizate într-o sesiune se reporteazã pentru sesiunea urmãtoare.
(4) Cererea de finanŃare şi documentaŃia anexatã, legatã, paginatã şi opisatã, se depun într-un singur exemplar, în
plic sigilat, la registratura AutoritãŃii, la adresa AdministraŃia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul
IndependenŃei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031, şi în format electronic. Pe plic trebuie scrise în mod
obligatoriu urmãtoarele informaŃii;
a) denumirea şi adresa completã ale solicitantului;
b) pentru "Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã
energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului,
apei şi solului".

(5) Documentele prevãzute la alin. (4) pot fi transmise prin poştã, cu confirmare de primire, sub condiŃia ca data de
expediere, evidenŃiatã prin ştampila poştei, sã nu depãşeascã data-limitã de depunere aferentã sesiunii de finanŃare.
(6) DocumentaŃia conŃinând ştersãturi, ilizibilã, incompletã sau neconformã cu realitatea, atrage respingerea cererii
de finanŃare.
ART. 17
(1) Toate datele, informaŃiile, instrucŃiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legãturã cu Programul se
publicã pe site-ul AutoritãŃii, www.afm.ro, la secŃiunea "InformaŃii privind Programul de înlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie
eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului".
(2) Singurele informaŃii şi instrucŃiuni valabile prezentate în mass-media, referitoare la Program, sunt cele
transmise sub formã de comunicate de presã din partea Ministerului Mediului şi a AutoritãŃii.
ART. 18
(1) Beneficiarul finanŃãrii care a participat la Program este obligat sã inscripŃioneze sistemul cu sintagma "FinanŃat
din Fondul pentru mediu".
(2) Orice demers publicitar efectuat de cãtre beneficiar sau instalator cu privire la proiectul propus, în orice formã
şi în orice mediu, trebuie sã specifice cã acesta este realizat în cadrul "Programului de înlocuire sau de completare
a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori
alte sisteme care conduc la îmbunãtãŃirea calitãŃii aerului, apei şi solului", derulat de Ministerul Mediului şi finanŃat
de Autoritate.
ART. 19
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ghid de finanŃare.
ANEXA 1
la ghidul de finanŃare

Antet solicitant ........................................
Nr. de înregistrare (la solicitant) ............. din data .............
Nr. de înregistrare (la AFM) ................... din data ..............

CERERE DE FINANłARE NERAMBURSABILĂ
Denumirea solicitantului ......................................
Forma juridicã de organizare .................................
Codul fiscal .........................................................
Adresa sediului: Str. .................................. nr. .........
Localitatea (municipiu/oraş/comunã/sat) ..............................
JudeŃul/sectorul ..............................................
Telefon ............, fax ............, e-mail .................
Reprezentant legal ............................................
Responsabil de proiect ...............................................
Telefon (fix şi mobil) ..............., e-mail ......................

FINANłARE SOLICITATĂ
.........../(Unitatea administrativ-teritorialã)/.................................. solicitã o finanŃare nerambursabilã în sumã de
........................... lei, reprezentând ......... % din valoarea totalã eligibilã a proiectului pentru amplasarea sistemelor
care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãŃirea
calitãŃii aerului, apei şi solului în cadrul urmãtoarelor locaŃii: ..........................

Valoarea totalã a proiectului este de .................... lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).
Valoarea totalã a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului de finanŃare, este de ............................ lei.
ContribuŃia proprie reprezintã ............... % din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile.
Subsemnatul, reprezentant al ......./(Unitatea administrativ-teritorialã)/.............. declar pe propria rãspundere, sub
sancŃiunile aplicate faptei de fals în declaraŃii, urmãtoarele:
a) sunt îndeplinite obligaŃiile exigibile de platã a impozitelor şi taxelor cãtre bugetul general consolidat, bugetul
local şi Fondul pentru mediu;
b) nu avem cazier fiscal;
c) nu susŃinem activitãŃi/nu sponsorizãm şi nu vom susŃine/nu vom sponsoriza activitãŃi cu efect negativ asupra
mediului pe întreaga duratã a contractului de finanŃare;
d) deŃinem contribuŃia proprie necesarã implementãrii proiectului;
e) nu am furnizat informaŃii false în documentele prezentate;
f) am depus întreaga documentaŃie solicitatã de AdministraŃia Fondului pentru Mediu (AFM), conform Ghidului de
finanŃare al Fondului pentru mediu; în cazul în care proiectul propus spre finanŃare se implementeazã într-un imobil
care aparŃine unei alte entitãŃi juridice şi nu se aflã în administrarea noastrã, am depus Contractul de mandat nr.
.........../....;
g) suntem de acord cu faptul cã în timpul procesului de analizã şi evaluare a proiectului poate apãrea ca necesarã
completarea cu noi acte, autorizaŃii, avize etc. a documentaŃiei depuse iniŃial, pe care, la cererea şi în termenul
precizat de AFM, ne obligãm sã le depunem.
Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaŃiilor conŃinute în prezenta cerere de finanŃare nerambursabilã şi
în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez cã datele furnizate sunt
actuale, reale şi corecte şi declar cã am luat cunoştinŃã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraŃii.
Neîndeplinirea condiŃiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiŃii va duce automat la
respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integralã a sumei primite ca finanŃare în cadrul acestui program,
dacã aceasta a fost acordatã.
FinanŃarea nerambursabilã solicitatã, dacã va fi aprobatã si acordatã, va fi utilizatã în mod exclusiv pentru scopurile
declarate în aceastã cerere de finanŃare şi în formularele şi documentele aferente.
Prin semnarea prezentei cereri de finanŃare nerambursabilã şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmã cã a înŃeles
şi şi-a însuşit în întregime conŃinutul acesteia.

Numele, prenumele şi funcŃia
reprezentantului legal
al solicitantului
...............................
...............................
Semnãtura reprezentantului legal
şi ştampila solicitantului
................................
................................
Numele, prenumele şi funcŃia
responsabilului de proiect
..............................
..............................
Semnãtura
responsabilului de proiect
.............................
.............................

