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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului 

vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, 

canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 

nr.1450/2010  

 

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 vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare aprobat prin Ordinul ministrului 

mediului şi pădurilor nr.1450/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 alin. (1) lit. 

d) și 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.” 

În cadrul Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare 

cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor nr.1450/2010, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea contribuției proprii a 

solicitanților a fost unul dintre criteriile de evaluare în acordarea  punctajului ce a stat la baza 

selectării proiectelor (conform anexei nr.4 la ghidul de finanțare- Criterii privind evaluarea 

proiectului)  

Contribuția beneficiarului, care trebuie asigurată pentru finalizarea întregului proiect este 

compusă din minim 5% procent din cheltuielile eligibile (conform art.20 din ghidul de finanțare) + 

cheltuieli neeligibile care nu au limită de sumă prevăzută în ghidul de finanțare.  

Potrivit prevederilor cuprinse în contractele pentru finanțare nerambursabilă încheiate cu 

beneficiarii, aceștia și-au asumat obligația asigurării contribuției proprii (art.5 alin.2). De asemenea, 

conform anexei nr. 4 la contract, unul dintre documentele care trebuie prezentate la ultima cerere de 

tragere este dovada achitării contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea 

întregului proiect.  

Pe parcursul implementării proiectelor este necesară verificarea respectării criteriului de 

eligibilitate invocat anterior, precum și a respectării  prevederilor contractuale, ambele având ca 

obiect asigurarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.  
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Având în vedere faptul că există situații deosebite, cum ar fi insuficienta alocare bugetară,  

datorită cărora beneficiarii  ar fi în imposibilitate să poată face dovada plății contribuției proprii și a 

cheltuielilor neeligibile la ultima cerere de tragere, astfel cum este prevăzut la art.15 din ghid, se 

impune a fi modificate prevederile ghidului de la articolul anterior enunțat, precum și cele prevăzute 

în cadrul contractului pentru finanțare. Totodată, având în vedere că, în baza actualului ghid de 

finanțare  au fost încheiate contracte de finanțare, iar  în prezent sunt în derulare aproximativ 100 de 

contracte, este necesară instituirea unei dispoziții tranzitorii. 

De asemenea, luând în considerare scopul și obiectivele Programului prevăzute la art.2 din 

Ghidul de finanțare care necesită o abordare clară în sensul diminuării efectelor poluării, faptul că, 

potrivit Ordonanţei 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, Fondul 

pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi 

programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în 

domeniul mediului şi schimbărilor climatice, iar în cadrul programelor de finanțare, la art.13 alin. 

(1) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsește și Programul vizând 

protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi 

staţii de epurare, se impune modificarea de urgență a prezentului ghid.  

Având în vedere importanța Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme 

integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, de scopul şi 

obiectivele acestuia, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru modificarea și completarea 

Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. 
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