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REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de 

înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de 

vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020 

 

 

 

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 şi completarea Ghidului de finanţare a 

Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai 

performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor 

nr. 2.089/2020. 

 

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 art. 12 alin. (4) din actul normativ menționat, ”(4) 

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.”  

Ghidul de finanţare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice 

uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic a fost aprobat prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrului mediului nr. 2089/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

1139 din 26 noiembrie 2020 și modificat și completat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului 

mediului nr. 2.200 din 10 decembrie 2020 și Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 786 

din 10 mai 2021. Potrivit Ghidului, Programul este gestionat prin intermediul unei aplicații informatice, 

care  permite derularea proceselor specifice înscrierii beneficiarilor și transmiterii documentelor 

justificative aferente echipamentelor eligibile comercializate prin Program, în vederea efectuării plăților 

de către AFM în cadrul cererilor de decontare. Automatizarea deconturilor presupune încărcarea/uploadul 

facturilor și verificarea conținutului acestora pentru stabilirea respectării cerințelor prevăzute în Ghid, 

referitoare la persoanele fizice cărora le-a fost aprobată participarea în Program și echipamentele eligibile 

comercializate. Pentru dezvoltarea funcționalităților referitoare la verificarea facturilor au fost adoptate 

cele mai bune soluții tehnice, rezultate din consultarea comercianților validați în Program și a STS – 

instituție care a sprijinit AFM în acest demers, fiind identificată o metodă diferită de cea prevăzută la 

elaborarea inițială a Ghidului, respectiv prin implementarea unui cod QR, care este aplicat pe factură și 

care conține informațiile furnizate de comercianți, aferente beneficiarilor și  echipamentelor  

comercializate.  Aplicația informatică, dezvoltată conform noii soluții tehnice, deși verifică și stabilește 

respectarea condițiilor de eligibilitate, nu permite analiza conținutului facturilor din perspectiva tuturor 

elementelor prevăzute la art. 21, alin. (3) din Ghidul de finanțare. 
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Ca urmare a celor menționate, pentru realizarea concordanței dintre aplicație și prevederile 

ghidului de finanțare și pentru o mai bună derulare a Programului național de înlocuire a echipamentelor 

electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, modificările și 

completările aduse Programului sunt următoarele: 

-  completarea art. 22 alin. (2) din ghidul de finanțare, astfel încât acesta să prevadă verificarea 

conținutului documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) de către aplicația informatică în baza informațiilor 

transmise de către comercianții validați prin codul QR cuprins în factură, comercianții validați asumându-

și realitatea informațiilor din facturi; 

- modificarea ultimului paragraf din Cererea de decontare - Anexa nr. 1 la contractul de decontare, 

astfel încât acesta să conțină declarația pe propria răspundere a comerciantului, cu privire la actualitatea, 

realitatea, corectitudinea și corespondența cu criteriile de eligibilitate prevăzute în ghid, a datelor 

furnizate, inclusiv cele din codurile QR aferente facturilor emise. 

 

Totodată, având în vedere faptul că prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 

786 din 10 mai 2021 a fost modificat art. 22 alin. (1) lit. d) din ghidul de finanțare, prin introducerea 

dovezii predării către operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE, dar s-a omis 

modificarea acestui document și la Cererea de decontare - Anexa nr. 1 la contractul de decontare, 

propunem modificarea literei c) din Cererea de decontare - Anexa nr. 1 la contractul de decontare, astfel: 

“c) documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul 

programului, încheiat între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care 

să conțină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăți şi cantitatea acestora 

exprimată în kg, mențiunea „Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice 

uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic“, precum și dovada predării către 

operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia 

informatică de către comerciant.” 

 

Prezentul proiect de act normativ a fost avizat în ședința Comitetului Director din 19.07.2021. 

 

Pentru motivele invocate, vă rugăm să aprobați proiectul de ordin pentru modificarea şi 

completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi 

electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020. 

 

PREȘEDINTE, 

Ștefan TOGA 

 

 

 


