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MINISTERUL MEDIULUI 

 

 

 

 

 

 

ORDIN nr.                 / 

privind 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, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1450/2010 

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu                    

nr. ......../................. 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, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 

1450/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

     În temeiul prevederilor art. 13 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, 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 finanţare 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 și pădurilor nr. 1450/2010, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 15, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(4) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere, 

beneficiarul finanţării este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării valorii 

finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară. La ultima cerere de tragere, 

beneficiarul va prezenta și dovada achitării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile 

pentru facturile fiscale prezentate la cererile de tragere anterioare. 

  (5) În termen de maximum 6 luni de la data ultimului ordin de plată emis de Autoritate,  

din cadrul ultimei cereri de tragere, beneficiarul este obligat să prezinte dovada achitării valorii 

finanțate din Fondul pentru mediu, a contribuţiei proprii,  precum şi a cheltuielilor neeligibile, 

aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere.” 

 

 2. După articolul 15, se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul 

cuprins: 

”Art. 151. În termen de maximum 30 de zile de la prezentarea dovezii achitării valorii 

finanțate din Fondul pentru mediu, a contribuţiei proprii,  precum şi a cheltuielilor neeligibile, 

aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere, beneficiarul  depune la 

Autoritate un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităţilor, care va cuprinde 
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inclusiv informațiile referitoare la plățile efectuate de beneficiar executantului/prestatorului de 

servicii/lucrări în cadrul proiectului.” 
    

3. La anexa nr. 5 la ghid, la articolul 5, după punctul 10 se introduc două noi 

puncte, punctele 101 și 102 , care vor avea următorul cuprins: 

 

”101. să prezinte, la ultima cerere de tragere, dovada achitării contribuției proprii și a 

cheltuielilor neeligibile pentru facturile prezentate la cererile de tragere anterioare. 

102. să  prezinte dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, a contribuţiei 

proprii,  precum şi a cheltuielilor neeligibile, aferente facturilor fiscale prezentate la ultima 

cerere de tragere, în termen de maximum 6 luni de la data ultimului ordin de plată emis de 

Autoritate.”  

 

4. La anexa nr. 5 la ghid, la articolul 5, punctul 11 se modifică și va avea următorul  

cuprins: 

”11. să întocmească şi să remită AFM, în termen de maximum 30 de zile de la 

prezentarea dovezii achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, a contribuţiei proprii,  

precum şi a cheltuielilor neeligibile, aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de 

tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităţilor, care va cuprinde inclusiv 

informațiile referitoare la plățile efectuate de beneficiar executantului/prestatorului de 

servicii/lucrări în cadrul proiectului.”. 

 

5. La anexa nr. 5 la ghid, la articolul 7, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea 

următorul  cuprins: 

” a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la 

sistare, cu excepția cazului în care intervine neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 5 pct. 

102;”  

 

6. La anexa nr. 5 la ghid, la anexa nr. 4 la contractul pentru finanțare 

nerambursabilă, punctul 4 se modifică și va avea următorul curpins: 
”4. Documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase 

de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de O.P.-uri, bilete la ordin, dispoziţii de 

plată externe), pentru sumele finanţate la tragerile anterioare; la ultima cerere de tragere 

beneficiarul va prezenta și dovada achitării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile 

pentru facturile fiscale prezentate la cererile de tragere anterioare” 

 

ART. II. - Contractele pentru finanțare nerambursabilă încheiate în baza Ordinului 

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

aferente proiectelor aflate în derulare, se modifică corespunzător prevederilor prezentului ordin. 

 

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

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL MEDIULUI, 

Grațiela Leocadia GAVRILESCU 
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SECRETAR DE STAT 

Eugen Constantin URICEC 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Teodor DULCEAŢĂ 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 

p. Director, 

Anabell MĂNTOIU 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Director, 

Dinu Octavian NICOLESCU  

 

  

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT 

ȘI CONTROLUL POLUĂRII 

Director general, 

Dorina MOCANU 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

PREŞEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

 

 

 


