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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI 

 

ORDIN nr.        / 

privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în 

vederea acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, 

aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/2018 

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu                    

nr..................... pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în vederea 

acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, 

     În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

    viceprim-ministrul, ministrul mediului emite prezentul  

 

ORDIN: 

 

    ART. I. Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri 

fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii necesarului de 

consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 

1287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 6, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, 

reprezentând maximum 15% din valoarea finanțată de Autoritate;” 

 

2. La articolul 7, alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1 ), cu 

următorul cuprins: 

”l1) contribuție proprie – suma susținută de beneficiarul final, reprezentând diferența 

dintre valoarea acordată de Autoritate prin Program și valoarea totală a facturii aferente 

achiziției și montării sistemului de panouri fotovoltaice;” 
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3. La articolul 19, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei 

persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice; nu face obiectul unui 

litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi 

speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică;” 

 

4. La articolul 20, alineatul (7), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”g) altitudine minimă de funcționare: 2.000 m;” 

 

5. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi contractele de finanţare 

nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal al acestuia, prin intermediul 

aplicaţiei informatice.” 

 

6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 30 Conţinutul dosarului de decontare 

Dosarul de decontare conţine următoarele:  

a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau 

de către persoana împuternicită de acesta; 

b) lista beneficiarilor finali înscrişi, generată de aplicaţia informatică, semnată pe fiecare 

filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de 

acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, 

putere instalată, sumă solicitată;lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, 

semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către 

persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice; 

b1) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe 

numele instalatorului validat, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor 

Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie 

legalizată sau emis în SPV; 

b2) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale 

bugetului local, emis pe numele instalatorului validat, de către autoritatea publică locală în a 

cărei rază teritorială îşi are sediul social instalatorului, în termen de valabilitate la data depunerii 

cererii de decontare, în original sau în copie legalizată; 

b3) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele 

instalatorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de 

decontare, în original sau în copie legalizată; 

 c) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente: 

(i) documentele menţionate la art. 21 şi 27, în forma solicitată prin ghid; 

(ii) contestaţiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original; 

(iii) ATR, în copie; 

(iv) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;. 

(v) declarația pe proprie răspundere a beneficiarului final, prin care acesta își asumă că nu a 

grevat imobilul cu sarcini și că nu l-a înstrăinat în favoarea unor persoane juridice sau a unor 

entități care desfășoară activități economice,  precum și că nu a delocalizat investiția finanțată 

prin program”. 

 



3 

 

 

 

7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, 

precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o 

perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare.” 

 

8. La articolul 31, alineatul (2), pct. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”4. să aducă la cunoştinţa organelor de executare sau potenţialilor terţi dobânditori 

persoane fizice, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, 

în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de 

panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului;” 

 

9. La articolul 31, alineatul (2), după punctul 6 se introduc două noi puncte, 

punctele 7 și 8, cu următorul cuprins: 

 ”7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice 

sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea recuperării de către Autoritate a 

finanțării acordate. 

 8. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului 

pe care se implementează proiectul.” 

 

10. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Obligaţiile rezultate din participarea persoanei fizice în program se consideră 

asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului, persoane 

fizice, pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor 

obligaţii conform prevederilor prezentului ghid şi contractului de finanţare nerambursabilă. 

Astfel, beneficiarul final are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile 

respective.” 

 

11. La Anexa nr. 2 la ghid, CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA 

DECONTĂRII, la articolul 4, punctul 4.1., litera d) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”d) să permită reprezentanţilor AFM și altor organisme abilitate accesul la sediul său 

social şi punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum 

şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;” 

 

12. La Anexa nr. 2 la ghid, CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA 

DECONTĂRII, la articolul 4, punctul 4.1., după litera p) se introduce o nouă 

literă, litera q), cu următorul cuprins: 

”q) să asigure accesul, în vederea obținerii finanțării, în mod nemijlocit și 

nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce privește egalitatea 

de gen și șanse și cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități, potrivit prevederilor legale”. 

 

13. La Anexa nr. 2 la ghid, CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA 

DECONTĂRII, la anexa nr. 1 - CERERE DE DECONTARE, literele a) și b) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 
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”a) lista beneficiarilor finali înscrişi, generată de aplicaţia informatică, semnată pe fiecare 

filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de 

acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, 

putere instalată, sumă solicitată;lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, 

semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către 

persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice; 

  b) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali prevăzuţi în lista de la lit. a), în original, 

potrivit art. 30, lit. c) din ghid;” 

 

14. La Anexa nr. 3 la ghid, CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

punctul I, de la Adresa completă a solicitantului se elimină ”nr. cărţii funciare şi nr. 

topo ..........................”. 

 

15. La Anexa nr. 3 la ghid, CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

punctul II, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: 

     ”Subsemnatul/Subsemnata, ......................., cu datele de identificare sus-menţionate, 

solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanţare în procent 

de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de 

energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua 

naţională de distribuţie a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kWp, cu 

caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare.” 

 

16. La Anexa nr. 3 la ghid, CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

punctul II, al doilea paragraf se abrogă. 

 

17. La Anexa nr. 3 la ghid, CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

punctul III, literele a), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei 

persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice; nu face obiectul unui 

litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi 

speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică; 

............................................................................................................................................... 

f)  în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniul meu a 

sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului, voi aduce la cunoştinţa 

organelor de executare sau potenţialilor terţi dobânditori, persoane fizice,  după caz, obligaţia 

menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program pe o perioadă de 6 ani de la data 

emiterii certificatului de racordare; 

............................................................................................................................................... 

h)  mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii, precum și a altor organisme 

abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în 

perioada de monitorizare;” 

 

18.  La Anexa nr. 3 la ghid, CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

punctul III, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul 

cuprins: 

“o) mă oblig să nu înstrăinez imobilul pe care este implementat proiectul către persoane 

juridice sau entități care desfășoară activități economice, pe perioada de valabilitate a 

contractului de finanțare.”  
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19. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

punctele 3 și 4 de la articolul 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”3. Data emiterii certificatului de racordare la instalatorul validat reprezintă data 

finalizării proiectului. 

4.  Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizării proiectului.” 

 

20. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

la articolul 5, punctul 5.2. se modifică și va avea următorul cuprins: 
”5.2. Obligaţiile beneficiarului final pe parcursul monitorizării proiectului: 

     1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele 

unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii 

certificatului de racordare; 

     2. să aducă la cunoştinţa organelor de executare sau potenţialilor terţi dobânditori, după 

caz, obligaţia menţinerii în funcţiune a investiţiei finanţate prin program, precum şi obligaţiile 

prevăzute la art. 31 din ghid, pe o perioadă de 6 ani de la data finalizării proiectului, în situaţia 

în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri 

fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului; 

 3. să nu delocalizeze investiția finanțată prin prezentul contract în afara regiunii de 

dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului; 

 4. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la 

energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei 

electrice;” 

 

21. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

la articolul 5, punctul 5.3., după punctul 4 se introduc patru noi puncte, punctele 

5-8, cu următorul cuprins: 
”5. să nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementează proiectul, în 

favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice; 

 6. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice 

sau enități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea recuperării de către Autoritate a 

finanțării acordate; 

7. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului 

pe care se implementează proiectul; 

8. să depună la instalatorul validat, la finalizarea proiectului, declarația pe proprie 

răspundere, potrivit anexei la prezentul contract.” 

 

22. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
     ” Art. 7 Cazuri de culpă 

    1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin 

prezentul contract constituie caz de culpă. 

    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului final: 

    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract; 

    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

    3. AFM va notifica beneficiarul final în situația constatării unui caz de culpă și, în cazul în 

care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data 

notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte 

formalităţi prealabile şi, dacă au fost efectuate plăţi, să recupereze sumele virate către 

beneficiarul final, în condiţiile Codului de procedură fiscală/ Codului de procedură civilă, 
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pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5, pct. 5.1,  5.2, subpct.1 și 4, pct. 5.3, 

subpct. 1-5, 7 și 8. 

 4. AFM are dreptul să rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate către 

beneficiarul final, fără acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor și 

fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile, în cazul nerespectării obligațiilor 

prevăzute la art. 5, pct. 5.2, subpct. 2 și 3 , pct. 5.3, subpct. 6.” 

 

23. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

la articolul 9, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”7. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care îl invocă, în situația 

nerespectării obligațiilor prevăzute în Ghidul de finanțare și în prezentul contract.” 

 

24. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”ART. 14 

   Dispoziţii finale 

    1. Prezentul contract,  care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de 

aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 

    2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul 

instalatorului validat. 

    3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în 

vigoare a acestuia.” 

 

25. La Anexa nr. 4 la ghid, CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, 

se introduce anexa, având conținutul prevăzut în anexa la prezentul ordin. 
 

ART. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL MEDIULUI, 

Grațiela Leocadia GAVRILESCU 
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      Anexa la Ordinul nr. ........./..................... 

 

 

Anexa la contractul de finanțare nerambursabilă 

 

 

Declarație pe proprie răspundere 

 

 

     Subsemnatul, ............................................., cu domiciliul în ..................................., act de 

identitate tip ........, seria ........ nr. ..............., cod numeric personal ........................., în calitate de 

beneficiar final al finanțării potrivit contractului de finanțare nerambursabilă                              

nr. ......../........................, încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că, referitor la imobilul pe care 

am implementat proiectul, nu l-am grevat cu sarcini și nu l-am înstrăinat în favoarea unor 

persoane juridice sau a unor entități care desfășoară activități economice,  precum și faptul că 

nu am delocalizat investiția finanțată prin program. 

 

     Prin semnarea prezentei declarații, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul acesteia. 

 

    Numele şi prenumele  ..................................... 

    Semnătura ......................... 
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SECRETAR GENERAL 
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Director, 

Daniela TEODORU 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Director, 

Dinu Octavian NICOLESCU  

 

  

 

DIRECȚIA SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ  

Director,  

 

 

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

PREŞEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

 

 

 

 

 

 


