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REFERAT DE APROBARE  

privind 

  modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor                   

nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului  de finanțare a 

Programului privind creşterea 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 modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul 

ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului  de finanțare a 

Programului privind creşterea 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, 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.” 

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

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

ridicată şi 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 surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat 

cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat 

sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii. 

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt: 

a)reducerea 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 a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Se va calcula ca sumă a cantităţii de 

gaze cu efect de seră diminuate 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.  
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Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. 

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în 

cadrul Programului, UAT organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu. 

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează: 

a)pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori - maximum 1.000.000 lei; 

b)pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000 lei; 

c)pentru oraşe - maximum 3.000.000 lei; 

d)pentru municipii de rang 0 - municipiul Bucureşti - maximum 50.000.000 lei; 

e)pentru municipii de rang I - maximum 6.000.000 lei; 

f)pentru municipii de rang II - maximum 5.000.000 lei. 

 

Totodată, având în vedere că, în baza Ghidului de finanțare a Programului privind creşterea 

eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor 

și pădurilor nr. 1866/2021, au fost deja depuse cereri de finanțare în sesiunea de depunere 25 octombrie-13 

decembrie 2021, este necesară instituirea unei dispoziții tranzitorii, care să reglementeze modalitatea de 

soluționare a acestora. 

Modificările la Ghidul de finanțare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public, astfel cum sunt înaintate prin prezentul proiect, au fost avizate în ședința 

Comitetului director al Administrației Fondului pentru Mediu din 02.05.2022. 

 

Față de cele de mai sus și ținând seama de motivele invocate, vă rugăm să analizați și să aprobați 

proiectul de ordin pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și 

pădurilor nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului  de finanțare a Programului privind creşterea 

eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Laurențiu Adrian NECULAESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Șef serviciu Analiză și Avizare DJ,  

                        Andreea Coman 
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