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MATERIAL PRELUAT DE PE WWW.AFM.RO 
 
 
 
 

GHIDUL DE ACCESARE A PROGRAMULUI 
de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 
 
Solicitanţii pot aplica la acest Program, finanţat din Fondul pentru mediu, prin două modalităţi: 
A) MODALITATEA DIRECTĂ, pentru: 
1. OPERATORI ECONOMICI 
2. COMPOSESORATE SAU OCOALE SILVICE: 
- 50% finanţare nerambursabilă din Fondul pentru mediu, maxim 250.000 lei pentru un sistem; 
- Excepţie: proiectele executate, în Regiunea Bucureşti- Ilfov, pentru care finanţarea va fi de până la 40%, vor primi 
maxim 200.000 lei pentru un sistem; 
- criteriile de eligibilitate pentru solicitanţii – operatori economici, composesorate sau ocoale silvice sunt prevăzute în 
Manualul de operare al Fondului pentru mediu (disponibil pe www.afm.ro-prima pagină) - ediţia lunii octombrie 2008, 
partea I generalităţi 
- criterii de eligibilitate referitoare la solicitant-operatori economici. 
 

3. UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, UNITĂŢI SAU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
- 60% finanţare nerambursabilă din Fondul pentru mediu, maxim 300.000 lei pentru un sistem; 
- criteriile de eligibilitate, pentru solicitanţii: 
a) unitate administrativ-teritorială sunt prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu (disponibil pe 
www.afm.ro-prima pagină) - ediţia lunii octombrie 2008, partea I- generalităţi- criterii de eligibilitate referitoare la 
solicitant- unităţi administrativ-teritoriale. 
b) instituţie de învăţământ sunt prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu (disponibil pe www.afm.ro-
prima pagină) - ediţia lunii octombrie 2008, partea I- generalităţi- criterii de eligibilitate referitoare la solicitant- unităţi şi 
instituţii de învăţământ. 
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!!! IMPORTANT: Unităţile şi instituţiile de învăţământ trebuie să deţină în proprietate, concesiune sau administrare, 
imobilului pe/în care se implementează proiectul. 
Pentru unităţile de învăţământ, cererile de finanţare sunt depuse de către unităţile administrativ teritoriale. 
SUMA PREVĂZUTĂ pentru anul 2009, aferentă aplicanţilor prin modalitatea directă: 120.000.000 lei 
PERIOADA DE ÎNSCRIERE pentru aplicanţii prin modalitatea directă: 03-28 noiembrie 2008 

 

B) MODALITATEA INDIRECTĂ, pentru: 
1. PERSOANE FIZICE 
2. ASOCIAŢII DE LOCATARI 
3. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE (ONG-uri): 
- 90% finanţare din Fondul pentru mediu, maxim 25.000 lei pentru un sistem; 
SUMA PREVĂZUTĂ pentru anul 2009, aferentă aplicanţilor prin modalitatea indirectă: 400.000.000 lei 
!!! IMPORTANT: Programul se desfăşoară anual, în perioada 5 ianuarie - 5 decembrie. 
- criteriile de eligibilitate, pentru solicitanţii: 
a) persoane fizice: 
- indiferent de cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa sa, trebuie să deţină în proprietate, concesiune sau locaţiune, în 
România, imobilul pe/în care se instalează sistemul sau unitatea de proprietate individuală în care se instalează 
sistemul; 
- să acţioneze în nume propriu; 
- să susţină contribuţia proprie (10%). 
!!! IMPORTANT: 
Solicitantul-persoana fizică se înscrie la un singur instalator validat, dar numai după publicarea pe site-ul AFM 
(www.afm.ro) a listei instalatorilor validaţi, completând şi depunând în acest sens o cerere de înscriere, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghidul de finanţare aferent Programului, publicat pe prima pagină a site-ului AFM. 
 

Documente necesare pentru înscrierea în Program a persoanelor fizice: 
Solicitantul-persoană fizică, înscris la un instalator validat, pune la dispoziţia acestuia următoarele documente 
necesare achiziţionării sistemului şi desfăşurării lucrărilor de instalare a sistemului: 
1) actul de identitate, în copie; 
2) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locaţiune, după caz, a imobilului sau a unităţii de proprietate 
individuală, în copie legalizată; 
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3) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator, îşi exprimă acordul privind 
efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, dacă este cazul; 
4) documentul care atestă o situaţie particulară: căsătorie, desfacere căsătorie, schimbare nume şi/sau prenume etc., dacă 
este cazul, în copie. 
- criteriile de eligibilitate, pentru solicitanţii: 
b) asociaţii de locatari: 
- membrii asociaţiei de locatari trebuie să deţină în proprietate sau locaţiune unităţi de proprietate individuală din condominiul 
pe/în care se instalează sistemul; 
- să acţioneze în nume propriu; 
- să susţină contribuţia proprie (10%). 
Documente necesare pentru înscrierea în Program a asociaţiilor de locatari: 
Solicitantul-asociaţie de locatari, înscris la un instalator validat, pune la dispoziţia acestuia următoarele documente 
necesare achiziţionării sistemului şi desfăşurării lucrărilor de instalare a sistemului: 
1) statutul asociaţiei, în copie; 
2) documentul care atestă dobândirea personalităţii juridice, dacă este cazul, în copie legalizată; 
3) certificatul de înregistrare fiscală, dacă este cazul, în copie; 
4) procesul-verbal al adunării generale în care a fost ales preşedintele asociaţiei, în original sau copie legalizată; 
5) hotărârea adoptată în adunarea generală a asociaţiei, cu acordul majorităţii membrilor, care să cuprindă: decizia privind 
participarea la Program, persoana desemnată să reprezinte asociaţia în relaţia cu instalatorul, să semneze contractul cu 
acesta, să semneze facturile şi alte documente etc. şi decizia privind susţinerea contribuţiei proprii cu indicarea clară a 
surselor financiare, în original sau copie legalizată; 
6) procura notarială prin care este împuternicită persoana care va acţiona şi va încheia acte juridice în numele şi pe seama 
asociaţiei de locatari, în vederea achiziţionării şi instalării sistemului în cadrul Programului, dacă asociaţia nu este reprezentată 
de preşedinte; 
7) lista proprietarilor/locatarilor şi destinaţia spaţiilor, în copie. 
!!!! IMPORTANT : Prin asociaţie de locatari se înţelege şi asociaţia de proprietari. 
- criteriile de eligibilitate, pentru solicitanţii: 
c) organizaţii neguvernamentale (ONG-uri): 
- să fie persoană juridică română; 
- să deţină în proprietate/concesiune/locaţiune/administrare imobilului pe/în care se instalează sistemul sau unitatea de 
proprietate individuală în care se instalează sistemul; 
- să acţioneze în nume propriu; 
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- să susţină contribuţia proprie (10%); 
- să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare 
 
Documente necesare pentru înscrierea în Program a ONG-urilor: 
Solicitantul-organizaţie neguvernamentală, înscris la un instalator validat, pune la dispoziţia acestuia 
următoarele documente necesare achiziţionării sistemului şi desfăşurării lucrărilor de instalare a sistemului: 
1) actul de înfiinţare a organizaţiei, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie; 
2) hotărârea adoptată de organul de decizie a organizaţiei, care să cuprindă: decizia privind participarea la Program, persoana 
desemnată să reprezinte organizaţia în relaţia cu instalatorul, să semneze contractul cu acesta, să semneze facturile şi alte 
documente etc. şi decizia privind susţinerea contribuţiei proprii cu indicarea clară a surselor financiare, în original sau copie 
legalizată; 
3) procura notarială prin care este împuternicită persoana, alta decât reprezentantul legal, care va acţiona şi va încheia acte 
juridice în numele şi pe seama organizaţiei, în vederea achiziţionării şi instalării sistemului în cadrul Programului; 
4) certificatul de înregistrare fiscală, în copie; 
5) certificatul eliberat la cerere, de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, în original; 
6) documentul care atestă calitatea de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/în care se instalează 
sistemul sau al unităţii de proprietate individuală în care se instalează sistemul, în original sau copie legalizată; 
7) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul locator sau proprietarul care a dat spre 
administrare imobilul ori unitatea de proprietate individuală, îşi exprimă acordul privind efectuarea lucrărilor de instalare a 
sistemului, după caz. 
 
 
ELIGIBILITATEA INSTALATORULUI 
• Criteriile de eligibilitate, modalitatea de depunere a cererilor de înscriere în vederea validării, procedura de validare, 
perfectarea şi acordarea finanţării din Fondul pentru mediu, aferente operatorilor economici-instalatori sunt stipulate 
în Ghidul de finanţare-art. 19-25, (disponibil pe www.afm.ro - prima pagină, secţiunea ” INFORMAŢII PRIVIND 
PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE CU SISTEME CARE 
UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ, ENERGIE GEOTERMALĂ ŞI ENERGIE EOLIANĂ SAU ALTE SISTEME CARE CONDUC 
LA ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII AERULUI, APEI ŞI SOLULUI”), aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării 
durabile nr.1339/23.10.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 742/03.11.2008. 
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• Sesiunea de depunere a cererilor de înscriere pentru anul 2009, se organizează în perioada 3 - 28 noiembrie 2008. 
• Validarea instalatorului constă în analiza şi evaluarea cererii de înscriere, a cererii de finanţare şi a documentaţiei 
anexate depuse de către acesta, în termen de 15 zile de la data închiderii sesiunii de finanţare. 
• Lista instalatorilor validaţi şi suma acordată fiecăruia se publică pe site-ul AFM (www.afm.ro), în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare. 
• Pentru alte informaţii suplimentare, referitoare la modalitatea de accesare pentru operatorii economici-instalatori , în 
cadrul acestui Program, Direcţia Proiecte a AFM vă stă la dispoziţie, în perioada 10-14 noiembrie 2008, la următoarele 
coordonate de contact: 
e-mail: proiecte@afm.ro; 
tel. 021 319.48.49/50 int. 105 - Secretariatul Direcţiei Proiecte; 
int. 139 si 152 – Serviciul Analiza. 
 
Notă: Toate informaţiile necesare în vederea participării la Program, prin ambele modalităţi, pot fi consultate în Ghidul de finanţare 
(disponibil pe www.afm.ro - prima pagină, secţiunea 
” INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE CU SISTEME CARE 
UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ, ENERGIE GEOTERMALĂ ŞI ENERGIE EOLIANĂ SAU ALTE SISTEME CARE CONDUC LA 
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII AERULUI, APEI ŞI SOLULUI”), aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile 
nr.1339/23.10.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 742/03.11.2008. 
 
PREŞEDINTE, 
dr. MIHAI TOTI 


