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REFERAT DE APROBARE  

pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 

 privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public 

 

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 finanţare a Programului privind creșterea 

eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. 

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 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.” 

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu 

privire la derularea Programului privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. 

Ghidul conţine dispoziţii privind scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului, 

eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia, procedurile privind 

evaluarea, implementarea, decontarea şi monitorizarea proiectului propus. 

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată 

și poluare luminoasă minimă. Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin 

înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

cu LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu LED (în situațiile în 

care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt 

deteriorate/nefuncționale), precum  şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune. 

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt: 

a)scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an). Acest indicator va fi 

declarat de către beneficiar în raportul de finalizare şi în fiecare raport de monitorizare depus anual; 

b)scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2). Se va calcula ca sumă a 

cantităţii de gaze cu efect de seră diminuată prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect 

de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul 

anual de monitorizare. 

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de 

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

cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Programul are 

caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. 

http://www.afm.ro/
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Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de 

investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, după cum urmează: 

a)unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 5.000 locuitori - maximum 1.000.000 lei; 

b)unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 5.001 locuitori - maximum 2.000.000 lei. 

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale organizate la 

nivel de comună, oraş, municipiu sau județ. 

În cadrul Programului, sunt considerate eligibile următoarele: 

a)cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică (pct. 3.4, 3.5 şi 3.8 

din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în 

limita a 7% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază; 

b)cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 3% din valoarea 

cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază; 

c)cheltuielile pentru investiţia de bază: 

(i) achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, înlocuire/modernizare 

puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armături;  

(ii) achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimarecare permite reglarea fluxului luminos la nivelul 

întregului obiectiv de investiţie. Sistemul de dimare este eligibil în condițiile în care puterea nominală a 

corpurilor de iluminat propuse prin proiect este mai mare de 75 W (pentru categorii de drum corespunzătoare 

claselor de iluminat M1-M4; 

(iii) achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune. 

d) cheltuieli pentru informare și publicitate conf capitolului 5.4 din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016, în limita a 1.000 lei/obiectiv de investiție; 

e)TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, 

rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. 

 

Proiectul de ghid în forma prezentată a fost avizat în ședința Comitetului Director al Administrației 

Fondului pentru Mediu din 29.06.2021. 

 

Având în vedere cele prezentate, vă transmitem alăturat, în vederea avizării și aprobării, proiectul de 

ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creșterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ștefan TOGA 

 

 

 Șef serviciu Analiză și Avizare DJ,  

                        Andreea Coman 
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