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Cabinet Preşedinte                                                                          Nr.  ........./CB/........................... 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului a privind 

instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea 

acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 1287/2018 

 

 

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 instalarea de 

sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii 

necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 1287/2018. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile 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, 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.” 

Pentru finanțarea acestui Program a fost aprobat, prin Ordinul nr. 1815/28.05.2019 al 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solicitantului - Condiții 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul 

POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3 - Sprijinirea  

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE/Apel dedicat 

Administrației Fondului pentru Mediu(AFM).  

În baza acestui ghid al solicitantului, AFM va putea depune cereri în vederea obținerii 

finanțării necesare derulării Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  
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pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii necesarului de consum  şi 

livrării surplusului în reţeaua naţională. 

Ținând cont, pe de-o parte, că Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1287/2018 

al ministrului mediului a fost emis anterior Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul nr. 

1815/2019 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, iar pe de altă parte că 

prevederile celor două acte normative influențează derularea Programului privind instalarea 

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

acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, s-a procedat la 

analizarea acestora, pentru a se identifica dacă sunt corelate.  

În urma acestui demers, s-a constatat necesitatea modificării Ghidului 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 nr. 1287/2018. 

Principalele modificări sunt următoarele: 

• introducerea condiției ca imobilul pe care se va instala sistemul de panouri 

fotovoltaice să nu fie afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități 

care desfășoară activități economice, ținând cont că o astfel de sarcină ar crea premisele 

incidenței unui ajutor de stat/minimis; de asemenea, această obligație trebuie menținută și pe 

perioada de monitorizare și trebuie anunțată către terți potențiali dobânditori; 

• introducerea unei obligații de a menține funcționalitatea și funcționarea 

investiției finanțate prin Program, urmare a eventualelor modificări aduse imobilului pe care 

este montată, precum și de a nu o înstrăina către persoane juridice sau entități care desfășoară 

activități economice, obligații care trebuie înștiințate organelor de executare silită și terților 

dobânditori, luând în considerare că sistemele de panouri trebuie monitorizate, iar acestea 

trebuie să-și păstreze scopul pentru care au fost finanțate; 

• introducerea unor obligații ale persoanelor fizice beneficiare și ale instalatorilor, 

în sensul  acordării, reprezentanţilor AFM și altor organisme abilitate, accesului la locul de 

implementare, respectiv la sediul social şi punctele sale de lucru pentru verificarea sistemelor 

de panouri finanțate, respectiv pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, 

precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului, având în vedere 

că există posibilitatea verificării, prin sondaj, a locurilor de implementare și dosarelor 

finanțare/decontare, iar acestea trebuie să fie conforme cu legislația; 

• introducerea unor obligații în sarcina instalatorilor pentru acordarea liberului 

acces al persoanelor fizice în cadrul Programului, în vederea eliminării unor eventuale 

discriminări. 

Față de propunerile enunțate anterior, au mai fost operate modificări necesare 

clarificării unor aspecte care puteau conduce la interpretări ale actului normativ, pentru 

punerea în concordanță a prevederilor actuale cu cele propuse a fi modificate, precum și 
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pentru eliminarea unor aspecte care îngreunează mecanismul de derulare a programului sau 

pentru simplificarea unor proceduri. 

 

Modificările și completările la ghidul de finanțare astfel cum sunt prezentate în 

prezentul proiect de act normativ, au fost avizate în ședința Comitetului director al AFM din 

15 iulie 2019. 

 

 Având în vedere importanța, scopul şi obiectivul Programului, vă rugăm să aprobați 

Ordinul pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea 

acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 1287/2018. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

 

 

Director Direcția Juridică,                 

Emilia Pavel    

 

 

Șef Serviciu Analiză și Avizare,     

Andreea Coman 

 


