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Cabinet Preşedinte                                                                           
........./........................... 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin pentru aprobarea 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 

 
 

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 aprobarea 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. 

 
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.” 

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea 
surplusului în sistemul energetic național.  
       Obiectivul programului constă în producerea de energie electrică din surse 
regenerabile. 
      Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea și instalarea sistemelor care 
folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea 
nerambursabilă acordată  din Fondul pentru mediu, din sumele obținute în urma 
scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES). 

Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în 
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limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această 

destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. 

    Finanțarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în 
Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este 
menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
    Finanţarea nerambursabilă se acordă în procent de până la 90% din valoarea 
totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de 
Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar 
diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. 
     Sunt eligibile în cadrul programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ 
criteriile de eligibilitate și depun la instalatorii validați documentele obligatorii 
prevăzute în ghid.  
     Este eligibil proiectul care are ca scop producerea energiei electrice pentru 

consum propriu, surplusul de energie fiind preluat de rețeaua națională, folosind 

sisteme de panouri fotovoltaice în conformitate cu prevederile prezentului ghid.  

        Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri 

fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp. 

      Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului: 

- Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă 

instalată de 3kWp, având ca principale părți componente:  

 a) panouri fotovoltaice; 

 b) invertor; 

 c) materiale conexiuni; 

 d) structura de montaj a sistemului; 

 e) modul de comunicație; 

          f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul 

de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante 

de la distanță, în format electronic; 

 g) tablou electric curent continuu/curent alternativ. 

- Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, 

reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice. 

-  TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 

       Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către 

structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe 

o perioadă de 5 ani de la data obținerii, de către beneficiarul final, a certificatului de 

racordare.   

       Ghidul de finanțare a fost avizat în ședința Comitetului Director al Administrației 

Fondului pentru Mediu din 10.08.2018. 
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Având în vedere importanța 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, de scopul şi 
obiectivele acestuia, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare 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.  
 

 

PREȘEDINTE, 
 

Cornel BREZUICĂ 
 
 
 
 
 
 
Director Direcția Juridică      Sef Serviciu  
Marian CUCU       Andreea Coman 
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