
Fonduri
A.In acest an se va deschide un program  pentru infiintarea de intreprinderi 
sociale , prin care se acorda pana la 100.000 de euro nerambursabili , fara 
cofinantare , in toate regiunile tarii ,in afara Bucuresti Ilfov
Aceste intreprinderi sociale atat in mediul rural ,cat si in mediul urban au in 
vedere  integrarea pe piata muncii   a persoanelor  din grupurile vulnerabile  
si in vederea combaterii saraciei Conform Legii economiei sociale, economia 
socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de 
muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de 
prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, 
facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.
Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea 
profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau 
interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice 
domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă 
de autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru 
atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în 
interesul personal nepatrimonial al membrilor.
Dat fiind faptul ca in comunitatile dvs se mai afla  membri(profesori, maistri, 
preoti  sau alte categorii de oameni care pun mai presus interesul comunitatii, 
decat interesul personal  ) care doresc sa elimine saracia ,sa angajeze in 
activitati productive  saracimea satelor si oraselor , aceste intreprinderi 
sociale pot asigura un venit lunar  pentru membrii sai in cele mai diverse 
activitati care genereaza  venit, exemplu Ș sectii de procesare lapte, sectii de
procesare legume, constructii de sere, ateliere de croitorie, ateliere de 
impletit cosuri, o pensiune turistica , un camin de batrani , o ferma Agricola  
etc  si orice activitate  specifica locului ,care ar aduce un venit
Cei doritori  ii voi inscrie la un curs care se va tine in zona lor si apoi isi 
vor infiinta aceasta intreprindere   , vor primi intre 30-100.000 de euro , 
functie de sectia pe care o vor deschide  si vor angaja intre 2-5  salariati  
B.Programul   pentru IMM  , cu proiecte avand valori intre 500.000-5.000.000 de 
euro nerambursabili
 Societatile care au anul fiscal 2017 intreg , profit si minim 3 salariati in 
bilantul contabil
Pentru firmele micro(3-9 salariati ) si mici (10-49 salariati )  locul de 
implemnentare doar in mediul urban   si in satele apartinatoare de orase
Pentru firmele mijlocii   (50-249  salariati )locul de implementare doar in 
mediul  rural
Atentie locul de implementare nu poate fi in  regiunea Bucuresti-Ilfov , dar o 
firma din Bucuresti care isi face un punct de lucru in afara Bucuresti Ilfov 
intr-un oras din  apropiere are dreptul
O firma mijlocie din Bucuresti  (50-249 salariati) poate sa isi infiinteze in 
orice sat din apropierea Bucuresti (ex jud Giurgiu, Calarasi ,Arges, Dambovita  
etc)   si sa implementeze proiectul
Dupa discutii se pare ca se va cobora  pragul , adica minim 500.000 de euro 
nerambursabil si maxim 5.000.000 de euro nerambursabili
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Astfel :
O firma micro sau  mica  (3-49 salariati ) va putea intocmi un dosar de minim  
715.000 de euro fara tva si va primi 70% , adica 500.000  de euro nerambursabili
O firma micro sau  mica  (3-49 salariati ) va putea intocmi un dosar de  maxim 
7.150.000  de euro fara tva si va primi 70% , adica 5.000.000  de euro 
nerambursabili
O firma mijlocie (50-249 salariati) va putea intocmi un dosar de minim  835.000 
de euro fara tva si va primi 60% , adica 500.000  de euro nerambursabili
O firma mijlocie (50-249 salariati) va putea intocmi un dosar de maxim 
8.350..000 de euro fara tva si va primi 60% , adica 5.000.000  de euro 
nerambursabili
Atentie daca aveti mai multe firme  si au aceeasi piata de desfacere, aceleasi 
coduri CAEN de activitate , numarul de salariati se vor cumula din firmele in 
care sunteti actionar(intreprinderi legate)
Programul necesita  semnatura electronica si inscrierea prin programul MySMIS
Se pot  realiza constructii cu dotare de echipamente sau doar dotare cu 
echipamente
Se poate  infiinta un punct nou de lucru si se poate adauga cun cod nou de 
actvitate , care se va autoriza in acel punct de lucru nou creat
o lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de 
servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, 
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
o achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, 
respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, 
utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de 
masurare, control și reglare”,Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat
şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a 
valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului 
nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 
ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, 
stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de 
finanţare.
 
o achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei 
economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile 
(alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a 
solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară
(utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin 
sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, 
bioetanol, biogaz); energia geotermală.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care 
sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect. 
Este bine sa  analizati codurile  CAEN  din lista anexata  si cred ca aceste 
program va fi ultima dvs sansa de a accesa un fond European  pentru perioada 
2014-2021 , deoarece fondurile europene se cam epuizeaza  pentru aceasta  
perioada
In acest program au fost incluse aproape toate codurile CAEN  posibile si acest 
lucru  este ceva deosebit ,deoarece in  apelul precedent  foarte multe 
activitati  necesare mediului de afaceri erau excluse de la  finantare 
(confectii metalice, constructii etc)
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Anexez lista anexa cu codurile eligibile
C.PROGRAMUL IMPADURIRE  GESTIONAT DE APIA
Acest program este deschis din data de 11 decembrie 2018 si se va inchide in 
data de 28.06.2019 si cei care doresc sa il acceseze trebuie  sa ia masuri de 
intocmire a dosarului de finantare ,care poate dura 2-4 luni (deoarece trebuie 
contactate  APIA JUDETEAN, GARDA FORESTIERA JUDETEANA, CONSILIUL JUDETEAN  SI UN
PROIECTANT ATESTAT )
-necesita documente de la APIA
-suprafata minima  la trupuri de padure  este de 1 ha, iar la perdele forestiere
de minim 0,5 ha
-necesita adeverinte de la Garda Forestiera  si Consililu judetean-
-necesita intocmirea proiectului tehnic de catre un specialist atestat
Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici  (primarii sau alte instutii 
publice)şi privaţi (societati comerciale sau persoane fizice) de teren agricol 
şi neagricol şi formele asociative (composesorate)ale acestora. 
- În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse 
unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și
alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale 
acestora. 
- În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse 
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale 
acestora.
 
Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren 
din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti 
permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 
ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (să acopere minimum 2 
campanii integrale de primire a cererilor unice de plată), iar pentru acest 
teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de 
eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante. 
Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren 
care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice 
identificate în LPIS - Land Parcel Identification System, sau vor fi incluse 
acum in blocurile fizice  de la APIA ) sau care are utilizare agricolă şi are 
categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente și pajişti permanente,
fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de
întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe 
parcursul ultimilor 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a 
cererilor unice de plată).
Nu sunt eligibile
-terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru 
agro-mediu şi climă,
- pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului 
tehnic, de fenomene de degradare a solului, şi anume: eroziune de suprafaţă 
foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), 
alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa 
aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni
torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică (foarte puternică și puternică), 
prezenţa nisipurilor mobile.
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- terenurile incluse în fondul forestier național conform prevederilor art.(1) 
din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. 
Terenul trebuie sa apara in Registrul Agricol  sa fie in proprietate sau 
contract de arendare/concesiune  pe minim 15 ani , daca nu este inscris la APIA 
nu se va beneficia  de subventiile  anuale care se acorda pe durata celor 12 ani
, dar se acorda urmatoarele costuri , descrise in lista anexa
Calculul pentru proiectul tehnic de impadurire intocmit de un proiectant de 
specialitate   se  face astfel:
590 euro + numar hectare impadurite  x  8.889 euro x 0,02
Valoarea maxima acordata unui solicitant este pana la 7 milioane de euro
2.4. Costuri eligibile
Sprijinul acoperă următoarele costuri eligibile:
(1) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire;
(2) costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru 
cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) şi cele două categorii
de teren (agricol, neagricol);
(3) costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pentru 
cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru
o perioadă de maximum 6 ani, asimilată termenului de închidere a stării de 
masiv. Perioada în care se efectuează lucrările de întreţinere a plantaţiei este
stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire;
(4) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal,
munte) pentru două lucrări de îngrijire a arboretelor, prima lucrare efectuată 
în anul 7 sau 8, iar cea de a doua în anul 10 sau 11 (din cadrul celor 12 ani 
pentru care se acordă Prima 2), efectuate după închiderea stării de masiv;
(5) costuri standard aferente compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de 
venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o 
perioadă de 12 ani și reprezintă suma dintre: Componenta PD - cuantumul plății 
unice pe suprafaţă aferent ultimului an de campanie integrală a cererii unice de
plată și marja netă standard - 190 euro/ha;
(6) costuri pentru refacerea plantației în cazul apariţiei unui eveniment produs
de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de 
întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de împădurire(Conform 
precizărilor de la Cap.2.3);
(7) costuri standard legate de lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru anul
I pentru suprafaţa plantaţiei neafectată de un eveniment produs de factori 
biotici sau abiotici, în cazul refacerii plantaţiei ca urmare a apariţiei unui 
astfel de eveniment.
 Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru lucrările de împădurire: EUR/ha
 
Anexam tabelul de mai jos cu costurile care se acorda pe fiecare tip de zona de 
impadurie sip e fiecare tip de cheltuiala
-proiect tehnic
-infiintare plantatie
-plata anuala  de intretinere
-iar in cazul in care in ultimii doi ani ati fost inscrisi la APIA cu subventii 
,acestea vor fi acordate in continuare pe durata a  12 ani
Valoarea maxima acordata unui solicitant este pana la 7 milioane de euro
Preturile din tabel sunt exprimate in euro
Deci pe langa subventiile acordate  prin tabelul de mai jos se adauga si  
subventiile pe care le primeau  de la APIA anual  pentru terenul agricol
Anexam  tabelul cu subventiile acordate si tipul de arbusti  eligibili
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D. fonduri norvegiene
Solicitanți și Parteneri eligibili
a) Solicitantul trebuie să fi înființat de cel puțin 3 ani fiscali înainte de 
data termenului limită din
prezentele Apeluri.
b) Obiectele principale de activitate ale Solicitantului trebuie să fie strâns 
asociate celor pentru care se
depune propunerea de proiect;
c) Solicitantul și reprezentanții săi legali care semnează propunerea de proiect
nu trebuie să aibă înscrisuri
în cazierul judiciar și fiscal;
d) Partenerul trebuie să fie înființat cu cel puțin 1 an fiscal înainte de data 
termenului limită din
prezentele Apeluri.
e) Partenerul(ii) și reprezentanții săi legali care semnează Acordul de 
parteneriat nu trebuie să aibă înscrisuri
în cazierul judiciar și fiscal;
f) Obiectele principale de activitate ale Partenerului(lor) trebuie să fie 
strâns asociate celor pentru care se
depune propunerea de proiect;
g) În cazul în care Solicitantul are unul sau mai mulți Parteneri, la propunerea
de proiect se atașează un draft
de Acord de parteneriat care să specifice rolurile și responsabilitățile 
diferiților parteneri. Un model de
Acord de parteneriat este publicat pe pagina de internet dedicată Programului, 
împreună cu prezentele
Apeluri.
Solicitantul poate fi: unitate administrativ teritoriala, institutii publice , 
societati comerciale din subordinea primariilor comunale/orasenesti ,municipale 
, fundatii (ong) si societati comerciale SRL
 
Apel 1: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Energie 
hidroelectrică
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate
și pentru implementarea
activităților în domeniul energiei hidroelectrice:
a) reabilitarea Hidrocentralelor (HPP) existente pentru a mări capacitatea de 
producție a energiei și
eficiența producției;
b) construcția de noi Microhidrocentrale (SSHPP) (<10MW);
c) reabilitarea hidrocentralelor pentru a întruni cerințele pentru soluții 
combinate (VRE-Energii variabile
din surse regenerabile);
d) activități care vizează creșterea capacității rezervorului pentru generarea 
de hidroenergie, ca activitate
secundară a proiectului;
e) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
Schemă granturi  mari  : 200.000-2.000.000 de euro
Apel 2: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Energie 
geotermală
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Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate
și pentru implementarea
activităților în domeniul energiei geotermale:
a) dezvoltarea și investițiile în furnizarea de energie geotermală pentru 
clădiri cu destinație publică, clădiri
cu destinație de birouri, mall-uri, șantiere și spații industriale, locuințe 
private și beneficiari finali;
b) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
c) reabilitarea centralelor de energie geotermală;
d) activități de creștere a capacităților de producție pentru energia 
geotermală.
Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte SRE
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate
și pentru implementarea
activităților în domeniul energiei regenerabile din alte surse (alte SRE):
a) proiecte care utilizează substraturi bioproduse/biomasă (îngrășământ natural,
deșeuri alimentare,
nămoluri, deșeuri de abator, culturi energetice, deșeuri lemnoase etc.) pentru 
producția de energie
electrică și încălzirea/răcirea comunităților locale;
b) dezvoltarea și investiția în unități industriale private pentru proiecte de 
producere a energiei, bazate
pe deșeuri;
c) energie solară și eoliană: noi proiecte la scară mică (capacitate instalată 
de maxim 1.000 kW) și
producția de energie electrică pentru utilizare în regim propriu Solicitant;
d) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
Schemă granturi mici - SGS1: “Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE 
pentru IMM-uri și ONG-uri”   50.000-200.000 de euro nerambursabili
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate
și pentru implementarea
activităților în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:
1. Hidroenergie
a) reabilitarea Hidrocentralelor (HPP) existente pentru a mări capacitatea de 
producție a energiei și
eficiența producției;
b) construcția de noi Microhidrocentrale (SSHPP);
c) renovarea hidrocentralelor pentru a întruni cerințele pentru soluții 
combinate (VRE-Energii variabile
din surse regenerabile);
d) activități care vizează creșterea capacității rezervorului pentru generarea 
de hidroenergie, ca activitate
secundară a proiectului;
e) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
2. Geotermală
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate
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și pentru implementarea
activităților în domeniul energiei geotermale:
a) dezvoltarea și investițiile în furnizarea de energie geotermală pentru 
clădiri cu destinație publică,
clădiri cu destinație de birouri, mall-uri, șantiere și spații industriale, 
locuințe private și beneficiari
finali;
b) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
c) reabilitarea centralelor de energie geotermală;
d) activități de creștere a capacităților de producție pentru energia 
geotermală.
e) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
3. Energie regenerabile din alte surse (alte SRE):
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate
și pentru
implementarea activităților în domeniul energiei regenerabile din alte surse 
(alte SRE):
a) proiecte la scară redusă care utilizează substraturi bioproduse/biomasă 
(îngrășământ natural, deșeuri
alimentare, nămoluri, deșeuri de abator, culturi energetice, deșeuri lemnoase 
etc.) pentru producția
de energie electrică și încălzirea/răcirea comunităților locale;
b) dezvoltarea și investiția în unități industriale private pentru proiecte de 
producere a energiei, bazate
pe deșeuri;
c) energie solară și eoliană; proiecte la scară mică (capacitate instalată de 
maxim 1.000 kW) și
producția de energie electrică pentru utilizare în regim propriu Solicitant;
d) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție 
(activitate secundară a
proiectului de investiție).
Granturi minime și maxime pentru fiecare proiect
Pentru toate cele trei Apeluri de proiecte (Apel 1, Apel 2, Apel 3):
Suma minimă de asistență prin grant solicitată va fi 200.000 EURO.
Suma maximă de asistență prin grant solicitată va fi 2.000.000 EURO.
Pentru Schemă granturi mici (SGS 1)
Suma minimă de asistență prin grant solicitată va fi 50.000 EURO.
Suma maximă de asistență prin grant solicitată va fi 200,000 EURO.
Nivelul grantului poate varia de la 10% la 90%, în funcție de tipul de ajutor 
acordat, de tipul și capacitatea
Solicitantului, precum și de alte elemente incluse în prevederile 
Regulamentului, relevante pentru proiectul
vizat.
Rata grantului în cazul operatorilor fără activități economice:
· în cazul întreprinderilor publice, proiectele propuse care nu se încadrează în
condițiile ajutorului de
stat (Regulamentul 651/2014), nivelul grantului va fi de maxim 85% din totalul 
cheltuielilor eligibile
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aferente proiectului, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată pentru un
proiect.
· în cazul ONG-urilor, proiectele propuse care nu se încadrează în condițiile 
ajutorului de stat
(Regulamentul 651/2014), nivelul grantului va fi de maxim 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile
aferente proiectului, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată pentru un
proiect. În cazul
ONG-urilor care propun proiecte de investiție asociate activităților economice, 
rata grantului va fi mai
mică de 90%.
In general  pentru IMM  valoarea nerambursabila este de  minim 50% (in afara 
Bucuresti Ilfov , Cluj, Timis  unde coboara la 10%, respective 35%) , la care se
pot adauga procente de 20% ,30% si 40% functie de ajutoruil in care ne incadram
Dosarul se depune on line ,doar in limba engleza , grantul fiind acordat  prin 
Mecanismul financiar  SEE si Norvegia  2014-2020
Termenul limita  14 marie 2019
E.Centrale fotovoltaice pentru gospodarii isolate mai mult de 2 km  de reteaua 
ENEL si gospodariile sa fie locuite
Dosarele se intocmesc de primarie  si se vor depune la un INSTALATOR   
(constructor de centrale fotovoltaice ) ce va fi afisat pe site-ul AFM
In prezent  programul nu este aprobat   si nu a aparut in Monitorul Oficial , 
numai dupa ce apare se va face licitatia pentru INSTALATOR si apoi se vor depune
dosare de catre primarii
In curand se va deschide programul pentru alimentarea  gospodariilor izolate cu 
energie electrica
Cererile se fac  de catre primarie
Casele care se vor racorda la minim 2 km de reteaua ENEL sis a fie locuite 
(gospodarii)
 Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile 
izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice
ART. 5 Cuantumul finanţării
Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate este în procent de 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, 
pentru fiecare imobil aflat la o distanță de cel puțin
2 km față de rețeaua de distribuție a energiei electrice.
ART. 6 Categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului
Sunt considerate cheltuieli eligibile:
a)achiziţia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puțin 1 kwp, având ca 
principale părți componente:
•panou fotovoltaic
•încărcător
•baterii (acumulatori)
•invertor
•materiale conexiuni și siguranțe
•modul comunicație GPS/contor inteligent de măsurare a energiei electrice 
produse și de înregistrare a funcționării instalației
•structura de montaj a sistemului
•tablou electric de curent continuu-alternativ
b) achiziția instalației electrice interioare în imobil;
c) montajul și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, a instalației 
electrice exterioare și interioare, reprezentând maxim 15% din costurile 
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echipamentelor și instalațiilor electrice;
d) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă.
 
ART. 11 Criterii de eligibilitate a solicitanților și conținutul dosarelor de 
finanțare
(1)
Unitățile administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista prevăzută la art. 
10, alin. (1), pot depune dosare de finanțare dacă întrunesc cumulativ 
următoarele criterii de eligibilitate:
a) au acordul Consiliului local pentru participare în cadrul programului și 
derularea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea sistemelor 
fotovoltaice finanțate;
b) solicită finanțare doar pentru gospodăriile aflate pe raza teritorială 
proprie, locuite permanent și pentru care există acordul scris al deținătorului 
privind participarea în program în condițiile art. 22
prevăzute în ghid;
c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, la bugetul local și Fondul 
pentru mediu,conform legislaţiei naţionale în vigoare;
(2) Dosarul de finanțare cuprinde următoarele documente:
a)cererea de finanțare, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 
la ghid;
aceasta se completează prin tehnoredactare și se semnează de către 
reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul acestuia, caz
în care se va depune actul de împuternicire;
b)certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, 
emis pe numele solicitantului, în original sau în copie legalizată, valabil la 
data depunerii dosarului de finanţare;
c)certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de 
stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate
al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii 
dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
d)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe 
numele solicitantului de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la 
data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
e)hotărârea consiliului local privind acordul de participare în cadrul 
programului și derularea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea
sistemelor fotovoltaice finanțate în cadrul programului, în original sau în 
copie conform cu originalul;
f)acordul deținătorului gospodăriei privind participarea în cadrul programului 
în condițiile prevăzute în ghid, în original, conform anexei nr. 3 la ghid 
Sistemul de producere energie electrică pentru gospodării va avea urmatoarea 
componență:
Denumire                                                 Descriere
Panouri fotovoltaice                               4 x 250 Wp
Încărcător 12-24-36-48               Multiple tensiuni de funcționare
Invertor                                                 Min. 1000W
Baterii solare                                        4 x 200 Ah 12V
Conexiuni                                   Curent continuu și curent alternativ
Structura metalică              Capabilă sa sustină tot sistemul și adaptată
                                                             zonei de instalat
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Sistem de comunicație          Cu memorie și posibilitate de transmitere
                                                                  zilnică
Tablou electric alternativ    Pentru alimentarea locuinței și                   
                                                                                
                  consumatorilor
 F. Centrale fotovoltaice  pentru persoane fizice , in present programul este 
aprobat de govern ,a aparut in Monitorul Oficial ,dar trebuie  facuta licitatia 
pentru firmele INSTALATOR  , dupa  care se vor afisa pe site aceste firme 
atestate si apoi  putem depune on line dosarele la o firma atestata din fiecare 
zona
Programul  pentru montarea de  panouri  fotovoltaice  pentru producerea de 
energie electrica in vederea acoperii necesarului propriu si livrarii 
surplusului  in reteaua nationala
Valoarea proiectului este de 20.000 de lei din care 10% cofinantare beneficiar
(1) 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 
programului.
(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri
fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la 
rețeaua de distribuție de energie electrică va avea următoarea dimensionare:
a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 
3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
b) invertor – minimum 3,5 kVA;
c) conexiuni – curent continuu și curent alternativ;
Regula este urmatoarea :
Agentia de Mediu  va organiza o selectie de firme , denumite in program 
INSTALATOR  si prin intermediul acestui INSTALATOR  se vor realiza lucrarile , 
se va deconta de catre  solicitant  partea de 10% , iar restul de 90% se va 
deconta de catre  INSTALATOR  de la Agentia de Mediu
In aceasta categorie de firme INSTALATOR , care vor fi selectate de Agentia de 
mediu , principalele criterii sunt:
-sa aiba codul CAEN 4321-lucrari de instalatii electrice –autorizat codul in 
certificatul constatator
-sa detina atestat ANRE de tip B  sau alte competente  de tip B
-are experienta  similara  in montajul  de sisteme  de panouri fotovoltaice  cu 
o putere instalata minima de 50kWp
-are personal  angajat  in functia de instalator  pentru sisteme fotovoltaice 
(cod COR741103) si inginer  profil electric  sau asimilat  
 Solicitantul  va depune documentatia  pentru accesarea acestui program  la unul
din INSTALATORII care vor fi acreditati si vor apare pe lista Agentiei de Mediu
 Solicitantii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) are domiciliul în România;
b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de 
panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în 
cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se 
amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra 
imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, 
în situația în care imobilul-construcție pe care se amplasează sistemul de 
panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel cum rezultă din 
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cererea de finanțare;
d)imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la 
instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau 
dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică;
e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în 
cadrul programului pentru același imobil; în cazul în care există mai mulţi 
proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de 
finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia și va fi semnată de 
toți coproprietarii;
g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul 
persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de
panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat.
În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți 
coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format 
din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune,
iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte 
funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două 
unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care
poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz
.Solicitantul va intocmi un dosar in vederea inscrierii la un INSTALATOR din 
lista aprobata
Dosarul contine urmatoarele :
a) cerere de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare, 
conform formularului prevăzut în program ;
b) act de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
c) împuternicire notarială, în situația în care cererea de finanțare este 
semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
d) act de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în 
copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din 
care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție, pe care se
va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri 
fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren se va prezenta 
extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din 
care să rezulte că este proprietar/deține un drept de folosință și asupra 
imobilului-teren;
f) în situația în care, din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de 
implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis
de unitatea administrativ teritorială, din care să rezulte că imobilul înscris 
în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent
adresei menționate în cererea de finanțare, în copie certificată „conform cu 
originalul”;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul 
de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de 
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la 
data depunerii dosarului de participare, în original, în copie legalizată sau 
emis în SPV;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte 
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venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către 
autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în 
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original 
sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte 
venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către 
autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa 
proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare,
în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are 
domiciliul în altă localitate față de cea în care se implementează proiectul.
In cazul aprobarii dosarului , solicitantul va obtine in termen de 70 de zile 
avizul ATR-aviz tehnic de racordare
ATR – avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de
către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi
condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de 
consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor 
utilizatorului precizate în cerere;
Acest aviz il preda  solicitantul firmei INSTALATOR , la care a depus dosarul si
Agentia de Mediu  va incheia cu solicitantul contractul  de finantare 
nerambursabile, din acest moment INSTALATORUL va realiza lucrarea, solicitantul 
isi achita partea de 10% si firma INSTALATORUL  va deconta de la Agentia de 
Mediu partea de 90% din lucrare
Cei care doresc sa se inscrie sa imi comunice  pentru intocmirea dosarelor
Tel 0744384321
Col®ing Balici Mihai
Bucuresti
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