
 

       

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al 

Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1 
Sursa proiectului de act 

normativ 

            Inițiatorul proiectului este Administrația Fondului pentru 

Mediu (AFM), prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

(MMAP). 

            În principal, rațiunea legală a prezentului proiect de hotărâre 

rezidă în suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu și al 

Administrației Fondului pentru Mediu, ca urmare a modificărilor 

survenite în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 125/2022, precum și ca urmare a încheierii între Administrația 

Fondului pentru Mediu, în calitate de agenție de implementare și 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de  coordonator 

de reforme și/sau investiții a:  

- Acordului de implementare nr. 50644/10.08.2022 pentru 

realizarea activităților aferente Investiției 3. Sprijinirea 

conectării populației cu venituri mici la rețelele de 

alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin 

Componenta 1: Managementul apei, din cadrul Planului 

național de redresare și reziliență și a 

- Acordului de implementare nr. 50728/06.09.2022 pentru 

realizarea activităților aferente Subinvestiției 1.d 

Construirea de instalații de reciclare a deșeurilor în vederea 

atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei 

circulare, Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și 

completarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 

orașe/comune, finanțată prin Componenta 3: Managementul 

deșeurilor, din cadrul Planului național de redresare și 

reziliență. 

2. 2 Descrierea situaţiei actuale 

Adminstrația Fondului pentru Mediu va implementa două programe 

de finanțare prevăzute în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), respectiv Programul „Prima conectare”, 

prevăzut la Capitolul Pilonul I, Tranziție verde, Componenta C1: 

Managementul apei, punctul I3. Sprijinirea conectării populației cu 

venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare 

existente, prin care va fi asigurată branșarea/racordarea 

gospodăriilor vulnerabile la sistemele de alimentare cu apă și de 

canalizare și Programul de finanțare a instalațiilor reciclare a 

deșeurilor, prevăzut la Capitolul Pilonul I, Tranziție verde, 

Componenta C3. Managementul deșeurilor, Subinvestiția I1.d. 

Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini 



obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară, prin 

care va fi asigurată susținerea financiară a operatorilor economici în 

vederea creșterii capacităților de reciclare a deșeurilor la nivel 

național. Acestea se realizează în baza Acordurilor de implementare 

menționate la pct. 2.1 din prezenta Notă. În acest scop, este necesară 

suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu, pentru asigurarea 

sumelor necesare implementării celor două programe. 

Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, la articolul 

4, după alineatul (8) a fost introdus un nou alineat, alin. (8^1), cu 

următorul cuprins: ”(8^1) Numărul maxim de posturi pentru 

Administraţia Fondului este de 350, exclusiv preşedintele, 

vicepreşedinţii şi secretarul general.” Totodată, s-a introdus 

prevederea potrivit căreia personalul din cadrul Administraţiei 

Fondului implicat în gestionarea Fondului pentru mediu din care se 

finanţează proiectele/programele de mediu beneficiază de majorarea 

salariului de bază cu până la 50%, în limita alocării bugetare, pe 

perioada desfăşurării activităţii în acest domeniu.  Astfel, este 

necesară suplimentarea bugetului AFM. 

2.3. Schimbări preconizate 

Conform propunerilor compartimentelor de specialitate, valoarea 

totală a veniturilor estimate a fi încasate la Fondul pentru mediu în 

anul 2022  este în sumă de 3.330.818 mii lei, valoare modificată faţă 

de programul iniţial în sumă de 3.271.868 mii lei, aprobat prin H.G. 

nr. 430/2022  și se detaliază conform anexei nr.1- rectificată, astfel:  

- la paragraful 18.10.50 “Alte impozite şi taxe fiscale” s-au estimat 

valori ale veniturilor din taxe şi contribuţii în sumă de 814.000 mii 

lei valoare modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 761.000 

mii lei; 

- la paragraful 30.10.11 ” Venituri din vânzarea certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră”, s-au estimat venituri în valoare 

totală de 2.210.526 mii lei, valoare nemodificată față de programul 

aprobat inițial; 

-la paragraful 31.10.03 ”Alte venituri din dobânzi”, s-au estimat 

venituri în valoare totală de 2.226 mii lei, valoare nemodificată faţă 

de programul iniţial. 

-la paragraful 42.10.70 “Subvenţii de la bugetul de stat către 

instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 

2014-2020”, s-au estimat venituri în valoare totală de 39.546 mii 

lei, valoare nemodificată faţă de programul iniţial. 

-la paragraful 42.10.94 “Sume alocate de către coordonatorii de 

reforme și/sau investiții pentru agențiile de implementare, aferente 

componentei de împrumut a PNRR”, s-au estimat venituri în 

valoare totală de 5.950 mii lei, valoare modificată faţă de programul 

iniţial. 

- -la paragraful 42.10.01 “Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)”, s-au estimat venituri în valoare totală de 

258.570 mii lei, valoare nemodificată faţă de programul iniţial. 

 

Conform propunerilor compartimentelor de specialitate, valoarea 

totală a cheltuielilor estimate a fi efectuate din bugetul Fondului 

pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu în anul 

2022 este în sumă de  3 658 365 mii lei, valoare modificată faţă de 

programul iniţial, aprobat prin H.G. nr.  430/2022, detaliată astfel: 

Cheltuieli curente, în sumă de 3 525 919 mii  lei, valoare modificată 



faţă de programul iniţial, din care: 

Titlul 10 „Cheltuieli de personal” – 31.680 mii lei, valoare 

modificată faţă de programul iniţial; 

Titlul 20 „Bunuri şi servicii” – 34.497 mii lei, valoare modificată 

faţă de programul iniţial; 

Titlul 51 „Transferuri de capital”, - 889.900 mii lei , valoare 

modificată faţă de programul iniţial; 

Titlul 55 ”Alte transferuri”, articol 55.01 „Transferuri interne” – 

2.248.750 mii lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, 

compusă din:  

- sume alocate  proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului  

finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2022 în valoare de 

732.600 mii lei, valoare modificată față de programul inițial, în 

sumă de 684.900  mii lei (detaliate în anexa nr.2a  -rectificată); 

- sume alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din 

Fondul pentru mediu,  în temeiul Ordinului ministrului mediului, 

apelor și pădurilor nr. 2779/17.10.2022 pentru modificarea 

Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 181/2022, în 

valoare de 2.404.800 mii lei, valoare modificată față de programul 

inițial detaliate în anexa nr.2b-rectificată. 

Astfel, programele cuprinse în anexa nr. 2b- rectificată, au fost 

evidențiate atât pe codul 51, articolul „Transferuri de capital”, cât și 

pe codul 55, articolul „Alte transferuri”.  

 

Cheltuielile în cadrul Titlului 70 „Cheltuieli de capital” sunt 

estimate la  o valoare a creditelor de angajament  și bugetare în 

cuantum de 132.446 mii lei, valoare modificată faţă de programul 

iniţial, în și sunt detaliate pe alineate astfel: 

-art. 70.01.01 Construcții-s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament și bugetare în cuantum de 75.000 mii lei, valoare 

modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 100 mii lei; 

-art.70.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport- s-a 

estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 3.155 

mii lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, în suma de 

1.310 mii lei; 

- art. 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale- 

s-a estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 

2.753 mii, valoare modificată faţă de programul iniţial,în sumă de 

2.537 mii lei; 

- art. 71.01.30 Alte  active fixe  - s-a estimat o valoare a creditelor 

de angajament  și bugetare de 50.098 mii, valoare modificată faţă de 

programul iniţial,în sumă de 12.468 mii lei; 

-art.70.03-Reparații capitale- s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 1.440 mii lei, valoare modificată față de 

programul inițial, în valoare de 3.020 mii lei. 

- art. 72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor 

comerciale- s-a estimat o valoare a creditelor de angajament  și 

bugetare de 0 mii lei, valoare modificată față de programul inițial de 

1.250 mii lei. (adresa MMAP nr.DGEIA/9392/22.09.2022 ). 

 

În baza fundamentărilor transmise de compartimentele de 

specialitate, au fost propuse suplimentări și diminuări de credite  de 

angajament  și bugetare la anumite alineate de cheltuieli, astfel: 

 

La  titlul 10 “Cheltuieli de personal” - s-a estimat un necesar de 

31.680 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial, 

detaliate astfel: 



-alin. 10.01.01 Salariu de bază  - s-a estimat o valoare a creditelor 

de angajament  și bugetare de 23.755 mii lei, valoare nemodificată 

faţă de programul iniţial; 

-alin.10.01.05 Sporuti pentru condiții de muncă- s-a estimat o 

valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 3.000 mii lei, 

valoare nemodificată faţă de programul iniţial; 

-alin. 10.01.06 Alte sporuri- s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 50 mii lei, valoare nemodificată faţă de 

programul iniţial; 

-alin.10.01.12 Indemnizații plătite unor persone din afara unității- s-

a estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 800 

mii lei, valoare nemodificată faţă de programul iniţial; 

-alin. 10.01.13 Drepturi de delegare -s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 1.400 mii lei, valoare 

nemodificată faţă de programul iniţial; 

-alin. 10.01.17 Indemnizație de hrană - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 1.100 lei, valoare 

nemodificată faţă de programul initial; 

-alin 10.01.30 Alte drepturi salariale în bani- s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 500 lei, valoare 

nemodificată faţă de programul initial; 

-alin.10.02.06 Vouchere de vacanță - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 375 mii lei, valoare valoare 

nemodificată faţă de programul iniţial,  

-alin. 10.03.07 Contribuție asiguratorie pentru muncă - s-a estimat o 

valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 700 mii lei, 

valoare nemodificată faţă de programul initial; 

În cadrul titlului 20 ”Bunuri și servicii”  se estimează un necesar de 

34.497 mii lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, detaliată 

astfel: 

- alin. 20.01.01  Furnituri de birou (rechizite, tonere, tipizate, hârtie, 

cutii arhivare) – s-a estimat o valoare a creditelor de angajament  și 

bugetare de 540 mii lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, 

în valoare de 320 mii lei; 

- alin. 20.01.03  Iluminat, încălzit şi forţă motrică - s-a estimat o 

valoare a  creditelor de angajament  și bugetare de 800 mii lei, 

valoare modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 400 mii lei; 

- alin. 20.01.04  Apă, canal, salubritate - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de  100 mii lei,  valoare 

nemodificată faţă de programul iniţial,  

- alin. 20.01.05  Carburanţi şi lubrifianţi -  s-a estimat o valoare  a 

creditelor de angajament  și bugetare de 765 mii lei, valoare 

modificată faţă de programul iniţial, în valoare 340 mii lei; 

- alin. 20.01.08  Poşta, telecomunicaţii, radio tv, internet - s-a 

estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de  825 mii 

lei, valoare nemodificată faţă de programul iniţial,  

- alin. 20.01.09  Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional -  

s-a estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 304 

mii lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, în valoare de 

204 mii lei; 

- alin. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare - s-a estimat o valoare a creditelor de angajament  și 

bugetare de 6.854 mii lei, valoare modificată faţă de programul 

iniţial, în valoare de 6.354 mii lei; 

 - art. 20.02 Reparaţii curente - s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 1.100 mii lei, valoare  modificată faţă de 

programul iniţial, în valoare de 778 mii lei; 



-art.20.04 Medicamente și materiale sanitare - s-a estimat o valoare 

a creditelor de angajament  și bugetare de 249 mii lei, valoare 

nemodificată faţă de programul iniţial; 

- alin. 20.05.30 Obiecte de inventar - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 400 mii lei, valoare 

modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 112 mii lei, 

necesare achiziţionării de obiecte de inventar necesare desfăşurării 

activităţii în condiţii optime; 

- art. 20.06. – Deplasări, detaşări, transferări - s-a estimat o valoare 

a creditelor de angajament  și bugetare de 460 mii lei, valoare 

nemodificată faţă de programul initial;  

- art. 20.11 Cărţi şi publicaţii - s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 20 mii lei, valoare rămasă nemodificată 

faţă de programul iniţial, pentru asigurarea cheltuielilor destinate  

unei  informări în timp util privind aspectele juridice, socio-

economice şi de mediu concretizată prin achiziţionarea unor 

publicaţii periodice şi cotidiene cum ar fi: Monitorul Oficial, 

Tribuna Economică, Dreptul, Buletinul Casaţiei, Revista de Drept 

Public, Revista de Drept Comercial, Revista de achiziţii publice; 

- art.20.12 Consultanţă şi expertiză documentare - s-a estimat o 

valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 9.656 mii lei, 

valoare nemodificată faţă de programul initial;  

- art. 20.13  Pregătire profesională - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 500 mii lei, valoare 

nemodificată faţă de programul initial;  

- art. 20.14  Protecţia muncii - s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 72 mii lei, valoare rămasă nemodificată 

faţă de programul iniţial, destinate asigurării controlului medical la 

angajare şi periodic pentru salariaţi, truse medicale în instituţie, 

precum şi apă minerală pe timp de caniculă, obligaţii puse în sarcina 

angajatorului conform prevederilor legale în vigoare; 

 -  art. 20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare - s-a estimat o 

valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 200 mii lei, 

valoare modificată faţă de programul iniţial, în valoare de 100 mii 

lei; 

-alin. 20.30.01 Reclamă și publicitate- s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 200 mii lei, valoare 

modificată față de programul inițial, în valoare de 0 mii lei; 

- alin. 20.30.02  Protocol şi reprezentare  - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 200 mii lei, valoare 

modificată faţă de programul iniţial, destinate organizării de către 

Administraţia Fondului pentru Mediu a unor evenimente pe plan 

intern şi internaţional cu respectarea condiţiilor restrictive impuse 

prin actele normative în vigoare;  

- alin. 20.30.03 Prime asigurare non viaţă - s-a estimat o valoare a 

creditelor de angajament  și bugetare de 100 mii lei, valoare 

modificată faţă de programul iniţial,  destinate serviciilor de 

asigurare auto obligatorie, asigurare CASCO pentru autoturismele 

din dotarea Administraţiei Fondului pentru Mediu; 

- alin. 20.30.04 Chirii  - s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 810 mii lei, valoare  nemodificată faţă de 

programul initial; 

-alin. 20.30.09 Executarea silită a creanțelor bugetare-s-a estimat 

estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 100 mii 

lei, valoarea modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 0 lei. 

- alin. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - s-a estimat o 

valoare a creditelor de angajament  și bugetare de  10.212 mii lei, 



valoare modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 5.012 mii 

lei. 

 

Titlul 57 “Asistență Socială” - s-a estimat o valoare a creditelor de 

angajament  și bugetare de 54 mii lei, valoare nemodificată față de 

valoare inițială.  

                        

 În baza fundamentării transmise de compartimentele de 

specialitate, au fost propuse suplimentări și diminuări de credite  de 

angajament  și bugetare la anumite alineate de cheltuieli, în cadrul 

Titlului 59 ”Alte cheltuieli”  estimându-se un necesar de 1.750 mii 

lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 1.200 

mii lei, pe total titlu de cheltuieli. 

 

Astfel, au fost prezentate propunerile de suplimentare pentru  

articolul 59.17 Despăgubiri civile în valoare de 500 mii lei, astfel 

valoarea creditelor de angajament și bugetare este de 1.400 mii lei, 

valoare modificată față de progrmul initial, în sumă de 900 mii lei. 

  La art. 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate - 

s-a estimat o valoare a creditelor de angajament  și bugetare de 350 

mii lei, valoare modificată faţă de programul iniţial, în sumă de 300 

mii lei. 

 

Prin adresa primită de la compartimentul de specialitate, au fost 

transmise propunerile privind cheltuielile aferente Titlului 70 

Cheltuieli de capital. 

Au fost propuse spre a fi achiziționate:  

a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Clădire 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total estimat conform unui studiu 

de piață online este de aproximativ 75.000.mii lei. 

b) Dotări independente 

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 

 Denumire produs/serviciu/lucrare: Server lamelar cu Licență 

Microsoft Windows Server Datacenter 

Cantitate: 5 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total estimat conform unui studiu 

de piață online este de aproximativ 500mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Sistem de storage  

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 1.013 mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Switch fibră optică 

Cantitate: 2 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 100.mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Switch agregare LAN 

Cantitate: 2 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 50mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: UPS 

Cantitate: 1 bucată; 



Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 30mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Rack 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 10mii lei. 

 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Notebook Computer 

Cantitate: 100 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 500mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Laptop Computer 

Cantitate: 10 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 100mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Imprimantă multifuncțională A4 

alb-negru laser 

Cantitate: 15 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 75mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Sistem de securitate 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 115mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Control acces 

Cantitate: 2 bucăți; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 170 mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Sistem de climatizare pentru 

cameră servere 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 20 mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Mobilier 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 70 mii lei. 

 

Mașini, echipamente și alte mijloace de transport 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Generator automat de curent 

electric pentru camera serverelor 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 130 mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Autoturism termic  

Cantitate: 19 bucăți; 

Valoare estimată: 2.850 mii lei; 

 



Denumire produs/serviciu/lucrare: Autoturism hibrid plug-in 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: 175 mii lei; 

 

c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, 

fezabilitate și alte studii pentru obiectivele de investiții 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Studiu de fezabilitate pentru 

închidere depozit Sofert 

Cantitate: 1 bucată; 
Valoare estimata: Pentru contractarea acestor servicii estimăm o 

valoare a creditelor de angajament 7.627 mii lei (cu TVA) și 

bugetare în sumă de 3.123 mii lei (cu TVA). 

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Servicii de dezvoltare a aplicației 

informatice pentru monitorizarea și verificarea trasabilității 

deșeurilor de ambalaje în sistemul responsabilității producătorului - 

SIATD 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimata: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online este de 5.298 mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Servicii de dezvoltare site web 

AFM 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online este de 30 mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Soft integrat pentru gestionarea 

proiectelor și programelor de finanțare derulate de AFM 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online este de 7.140mii lei. 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Platforma Software Centralizată 

a AFM 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online este de 30.000mii lei. 

 

f) Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru 

probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie 

privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări 

de intervenţii 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Înlocuire conductă de deversare 

clădire corp A 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 40 mii lei; 

 

Denumire produs/serviciu/lucrare: Sistem pentru încălzire, răcire și 

ventilație clădiri AFM 

Cantitate: 1 bucată; 

Valoare estimată: Costul maximal total, estimat conform unui 

studiu de piață online, este de aproximativ 1.400 mii lei. 

 

Finanţarea proiectelor și programelor pentru protecţia mediului  se 



face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat (unde acest 

lucru se impune), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr. 21/1996. 

În prezent, Administrația Fondului pentru Mediu are în derulare 

contracte pentru finanțare nerambursabilă semnate în anii anteriori 

și este în proces de elaborare și modificare a unor ghiduri pentru 

lansarea unor noi sesiuni în cadrul unor programe existente sau în 

cadrul unor noi programe de finanțare, sumele necesare urmând a fi 

asigurate din veniturile Fondului pentru mediu. 

Întrucât necesarul de finanțare, atât în ceea ce privește creditele 

bugetare, pentru susținerea  contractelor și angajamentelor în 

vigoare, cât și cel aferent creditelor de angajament, pentru 

susținerea strategiilor de mediu prin lansarea de noi sesiuni și 

programe, excede veniturilor încasate potrivit art. 9 alin. (1) din 

OUG nr. 196/20015, privind Fondul pentru mediu, AFM a 

întreprins demersurile pentru identificarea și atragerea de noi surse 

de venit. Urmare a acestor demersuri, a fost aprobată Ordonanța de 

Urgență nr. 37/2018, potrivit căreia sumele prevăzute la art. 10, alin. 

(1), lit. b), respectiv art. 11, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 115/2011, 

cu modificările ulterioare, se fac venit la Fondul pentru mediu și se 

utilizează pentru finanțarea categoriilor de proiecte prioritare, 

stabilite prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru 

protecția mediului, în domeniile din Directiva 2003/87/CE. 

Astfel, în temeiul prevederilor art. 12, alin. (1) și (2) din OUG nr. 

115/2011, aprobarea BVC al AFM și al Fondului pentru mediu, 

rectificat, se va realiza având la bază Ordinul ministrului mediului, 

apelor și pădurilor nr. 181/2022 pentru aprobarea listei categoriilor 

de proiecte prioritare pentru anul 2022, cu modificările și 

completările ulterioare. Finanțarea proiectelor prevăzute în lista 

menționată se realizează de către Administrația Fondului pentru 

Mediu în limita sumelor stabilite în anexa la ordinul menționat și a 

fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și 

cheltuieli al Fondului pentru Mediu și Administrației Fondului 

pentru Mediu, evidențiate în anexa nr. 2b la acesta. 

 

În cele ce urmează este fundamentată detalierea creditelor de 

angajament și bugetare aferente categoriilor de programe finanțate 

din Fondul pentru mediu, propuse în vederea rectificării. 

 

ANEXA nr. 2a 

Proiectele și programele pentru protecţia mediului finanțate din 

Fondul pentru mediu sunt detaliate ,conform Anexei Nr.2a ”Lista 

sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului 

finanțate din Fondul pentru mediu - rectificată”, astfel: 

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv 

monitorizarea calităţii aerului  

credite angajament – 50.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 0 lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

c) gestionarea deşeurilor 

credite angajament – 1.000.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 32.000 mii lei 

d) Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu 



apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare 

credite angajament – 1.825.000 mii lei  

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 43.071 mii lei 

Valoarea modificată față de programul inițial  

g) Împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi 

gospodărirea durabilă a pădurilor 

credite angajament – 7.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 17.900 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

h) Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 

credite angajament – 65.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 35.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

l) Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile  

credite angajament – 18.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 0 lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

  m) Efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul 

protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate 

din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări 

naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare – dezvoltare în 

domeniul schimbărilor climatice 

credite angajament – 18.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 10.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

o) Închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier 

credite angajament – 0 lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 27.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor  

produse de fenomenele meteorologice extreme, precum şi de alţi factori vătămători, în condiţiile legii 

credite angajament – 6.929 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 6.929 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

q) Instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice 

de încălzire 

credite angajament – 500 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 500 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban 

credite angajament – 51.000 mii lei, din care: 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 6.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul initial 

s) Programul de stimulare a înoirii Parcului auto national 

credite angajament – 560.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 



credite bugetare – 534.200 mii lei 

Valoare modificată . 

v) Programul de dezvoltare si optimizare a Reţelei Naţionale de 

Monitorizare a Calităţii Aerului (contract MMAP) 

credite angajament – 56.437 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare –10.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

f) protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică 

credite angajament – 70.000 mii lei. 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

credite bugetare – 10.000 mii lei 

Valoarea nemodificată față de programul inițial 

 

ANEXA nr. 2b 

 În ceea ce privește liniile de finanțare prevăzute în anexa nr. 2b, 

acestea au la bază lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 

2022, asftel cum va fi modificată prin Ordinul ministrului mediului, 

apelor și pădurilor, fiind alocate sume atât pentru finanțarea unor 

programe în curs de implementare, cât și pentru lansarea unor noi 

programe de finanțare.  

I1)  Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin 

poluante în transportul public local de persoane – autobuze și 

troleibuze electrice/GNC 

•       credite angajament – 78.500 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar încheierii contractului de finanțare cu Municipiul Iași, în 

situația aprobării proiectului depus în sesiunea desfășurată în anul 

2018, ținând cont că, printr-o hotărâre judecătorească, a fost 

instituită obligația AFM de a soluționa dosarul de finanțare al 

acestui solicitant. 

 credite bugetare – 165.300 mii lei 

Valoarea creditelor de bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar plății sumelor rămase de finanțat în cadrul contractelor de 

finanțare încheiate cu Municipiul Bucuresti și cu Municipiul Brașov 

în cadrul acestui Program în urma sesiunii din anul 2018, aflate în 

vigoare. 

  2) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de 

județ 

•       credite angajament –6.000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea sumelor 

necesare aprobării dosarelor de finanțare și  încheierii contractelor 

cu solicitanții – UAT - care au depus proiecte în sesiunea 

desfășurată în perioada 2018 – 2020 în cadrul acestui Program și 

care, pe parcursul anului 2021, au trimis completări și documente 

suplimentare, conform procedurilor prevăzute în Ghidul de 

finanțare. 

credite bugetare – 20.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar plăților în cadrul contractelor aflate în vigoare și a celor 



care urmează a fi încheiate, aferente proiectelor depuse în sesiunea 

desfășurată în perioada 2018 - 2020. 

 

3) Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 

pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii 

necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională 

     • credite de angajament – 1.586.000 mii lei  

Având în vedere numărul mare de solicitări privind finanțarea 

acestui tip de proiect în sesiunile derulate anterior precum și 

impunerea reducerii consumului de energie din surse convenționale, 

în contextul politico-economic actual, propunem suplimentarea 

creditelor de angajament cu suma de 600.000 mii lei. 

Valoarea creditelor de angajament este pentru susținerea financiară 

a mai multor sesiuni de finanțare în cadrul acestui Program, după 

cum urmează: 

- suma de 686.000 mii de lei pentru asigurarea bugetului necesar 

aprobării dosarelor și încheierii contractelor cu cele aproximativ 

46.000 de persoane fizice care au fost înscrise în Program în 

sesiunea desfășurată în luna decembrie 2021; 

- suma de 900.000 mii de lei pentru asigurarea bugetului necesar 

relansării înscrierilor în Program în cursul anului 2022. 

 

 credite bugetare – 100.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru plata sistemelor de panouri 

fotovoltaice implementate în Regiunea București-Ilfov în urma 

sesiunii desfășurate în anul 2019, precum și pentru plata sistemelor 

care vor fi realizate în cursul anului 2022 în cadrul Progamului, care 

nu beneficiază de susținere financiară prin Programul Operațional 

Regional. 

4) Programul privind instalarea de  sisteme fotovoltaice pentru 

gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei 

electrice 

credite de angajament – 0 lei 

Nu sunt necesare credite de angajament, ținând cont că relansarea 

acestui Program nu face parte din strategia de finanțare pentru 2022 

credite bugetare – 18.000 mii lei. 

Valoarea creditelor bugetare este necesară pentru asigurarea 

bugetului necesar efectuării plăților în cadrul celor 42 de contracte 

aflate în vigoare, încheiate în urma sesiunilor anterioare. 

 

5) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024  

credite angajament – 680.000 mii lei 

Valorea creditelor de angajament este pentru suplimentarea sumei 

totale alocate Programului, în vederea relansării înscrierilor 

persoanelor fizice și juridice în anul 2022. 

credite bugetare – 860.000 mii lei 

Valoare creditelor bugetare este pentru asigurarea plății cererilor de 

decontare depuse de dealeri în cadrul Programului, atât pentru 

înscrieri efectuate în anul 2021, cât și pentru înscrieri care vor fi 

realizate în urma relansării sesiunii în anul 2022. 

 



6) Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru 

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau 

înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a 

localităților  

credite angajament –30.000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este necesară pentru angajarea 

sumelor care vor fi solicitate de către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației în cursul anului 2022, în baza 

prevederilor OUG nr. 53/2019 privind aprobarea ,,Programului 

multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, 

reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor 

de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru 

modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006”, potrivit cărora Fondul pentru mediu contribuie 

cu suma totală de 400.000 mii de lei la Programul de termoficare. 

credite bugetare – 76.600 mii lei 

Valoare creditelor bugetare s-a suplimentat cu 10.100 mii lei pentru 

asigurarea plății cererilor de decontare depuse în cadrul 

Programului și ținând cont de solicitarea transmisă de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, înregistrată la 

AFM sub nr. 48865/12.09.2022. 

7) Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED) 

credite angajament – 1.500.000 mii lei  

Suma de 1.000.000 mii lei din valoarea totală a creditelor de 

angajament este pentru asigurarea bugetului necesar aprobării și 

încheierii contractelor aferente cererilor de finanțare depuse în 

sesiunile  desfășurate în anul 2021 și în august 2022, iar suma de 

500.000 mii de lei este necesară pentru asigurarea relansării 

Programului până la finele anului 2022. 

credite bugetare – 250.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul celor 552 de contracte de 

finanțare încheiate în urma sesiunii din anul 2020, precum și în 

cadrul contractelor care vor fi încheiate în urma sesiunilor 

desfășurate în anii 2021 și 2022. 

8) Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri 

unifamiliale 

credite angajament – 138.000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar aprobării și încheierii contractelor de finanțare în urma 

sesiunii desfășurate în perioada 2020 – 2021, în cadrul căreia au fost 

depuse aproximativ 2.800 de dosare de finanțare. 

credite bugetare – 19.900 mii lei 

Valoare creditelor bugetare s-a diminuat cu 10.100 mii lei în baza 

estimării plăților cererilor de decontare depuse în cadrul 

contractelor de finanțare aflate în vigoare. 

9) Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri 

publice 

credite angajament – 2.800.000 mii lei 

Suma de 1.400.000 mii de lei din valoarea totală a creditelor de 

angajament este pentru asigurarea bugetului necesar aprobării 

dosarelor și încheierii contractelor de finanțare în urma sesiunii 

desfășurate în anul 2021, iar suma de 1.400.000 mii de lei este 



pentru susținerea relansării Programului în anul 2022.  

credite bugetare – 200.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate 

în anul 2022, în situația în care beneficiarii vor solicita decontarea 

unor sume cu titlu de avans și/sau decontarea cheltuielilor aferente 

documentațiilor tehnico-economice realizate. 

10) Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare 

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in in localități 

credite angajament – 1.000.000 mii lei 

Suma de 500.000 mii de lei din valoarea totală a creditelor de 

angajament este pentru asigurarea bugetului necesar aprobării 

dosarelor și încheierii contractelor de finanțare în urma sesiunii 

lansate în anul 2021, iar suma de 500.000 mii de lei este pentru 

susținerea relansării Programului în anul 2022. 

credite bugetare – 100.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate 

în anul 2022, în situația în care beneficiarii vor solicita decontarea 

unor sume cu titlu de avans și/sau decontarea cheltuielilor aferente 

documentațiilor tehnico-economice realizate. 

11) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

prin împădurirea terenurilor 

credite angajament – 200.000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar lansării unei sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul unui 

nou program de finanțare a împăduririi terenurilor în 2022. 

credite bugetare – 10.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate 

în urma sesiunii lansate în anul 2022, în situația în care beneficiarii 

vor solicita decontarea unor sume cu titlu de avans și/sau decontarea 

cheltuielilor aferente documentațiilor tehnico-economice realizate 

12) Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și 

electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere 

energetic 

credite angajament – 100.000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar relansării programului în anul 2022. 

credite bugetare – 135.000 mii lei  

Valoare creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului necesar 

plății sumelor aferente cererilor de decontare depuse în anul 2021 și 

nefinanțate, precum și a celor care se vor depune în urma sesiunii 

care va fi lansatăîn anul 2022. 

13) Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră utilizând autovehicule mai puțin 

poluante în transportul elevilor-microbuze electric-hibride, electrice, 

GNC 

•  credite angajament –600.000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar lansării unei sesiuni de finanțare în anul 2022 în cadrul 

acestui Program. 

•  credite bugetare – 0 lei 



Nu au fost prevăzute credite bugetare, deoarece nu există premisele 

efectuării vreunor plăți în anul 2022 în cadrul acestui Program. 

14) Programul privind dezvoltarea infrastructurii velo in Romania. 

Finanțare piste de biciclete 

•  credite angajament –500 000 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar lansării unei sesiuni de finanțare în anul 2022 în cadrul 

acestui Program 

•  credite bugetare – 50.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate 

în anul 2022, în situația în care beneficiarii vor solicita decontarea 

unor sume cu titlu de avans și/sau decontarea cheltuielilor aferente 

documentațiilor tehnico-economice realizate. 

15) Programului privind creșterea eficienței energetice de înlocuire 

a becurilor uzate cu becuri led 

 •  credite angajament –400.000 mii lei 

În contextul măsurilor pentru reducerea consumului la energie și a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în locuințe, pentru utilizatorii 

casnici este necesară derularea acestui Program.Valoarea creditelor 

de angajament este pentru asigurarea bugetului necesar lansării unei 

sesiuni de finanțare în anul 2022 în cadrul acestui Program.  

•  credite bugetare – 400.000 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate 

în anul 2022. 

 

ANEXA nr. 3 

Lista sumelor alocate pentru Proiectele cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR 

2019/3/3.1/A/"SISTEME FOTOVOLTAICE"/1/7 REGIUNI.– 

NEMODIFICATĂ față de programul inițial. 

 

ANEXA nr. 4 

           În ceea ce privește liniile de finanțare prevăzute în anexa nr. 

4 la BVC al AFM și al Fondului pentru mediu, acestea au la bază 

Acordurile de implementare semnate cu Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor, fiind alocate sume pentru Investițiile  din cadrul 

Planului național de redresare și reziliență. 

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată 

prin Componenta 1: Managementul apei,  

•  credite angajament –995 602 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar lansării sesiunii de finanțare în anul 2022, în cadrul acestui 

Program. 

•  credite bugetare – 5.950 mii lei 

Valoarea creditelor bugetare este pentru asigurarea bugetului 

necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate 

în anul 2022 

  

 Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor 

de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ 



sau la nivel de orașe/comune, finanțată prin Componenta 3: 

Managementul deșeurilor. 

•  credite angajament –14.398 mii lei 

Valoarea creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului 

necesar lansării sesiunii de finanțare în anul 2022, în cadrul acestui 

Program. 

•  credite bugetare – 0 mii lei 

Nu au fost prevăzute credite bugetare, deoarece nu există premisele 

efectuării vreunor plăți în anul 2022 în cadrul acestui Program. 

 

Cele două programe vor fi implementate de către AFM, în baza 

Acordurilor de implementare semnate cu Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor și în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului instituţional și financiar pentru 

gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă. 

 

Suma de 46.448,42 mii de lei se utilizează din excedent din anii 

precedenţi din „Alte impozite şi taxe fiscale“ şi „Venituri din 

dobânzi“ pentru continuarea restituirii sumelor reprezentând taxa 

specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, în temeiul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea 

sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 

autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu 

pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi al Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2017, aprobate prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017, cu modificările ulterioare. 

 

 Suma de 338.372,51 mii lei se utilizează din excedent din anii 

precedenţi din „Alte impozite şi taxe fiscale“ şi „Venituri din 

dobânzi“ pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială 

pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule 

contribuabililor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor 

reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, 

taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile 

poluante provenite de la autovehicule  şi timbrul de mediu pentru 

autovehicule. 



 

Suma de 318 562 mii lei reprezintă deficit prevăzut în Anexa nr.1a, 

și se va acoperi din excedent din anii precedenți din “Venituri din 

vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”. 

 

Suma de 8.985 mii lei  reprezintă deficit prevăzut în Anexa nr.1b 

se va acoperi din excedent din anii precedenţi din „Alte impozite şi 

taxe fiscale“ şi „Venituri din dobânzi“. 

2.4. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea generală a 

beneficiilor şi costurilor 

estimate ca urmare a intrării 

în vigoare a actului 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul asupra drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale 

ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1

. 

Impactul asupra economiei 

şi asupra principalilor 

indicatori macroeconomici 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2

. 

Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

inovării şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

dezvoltării durabile 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

- în mii lei (RON) –  

Indicatori 
Anul 

curent 
Urmatorii patru ani Media pe cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

      

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 
      

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri       



(se va menționa natura 

acestora) 

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura 

acestora) 

Potrivit sumelor 

detaliate la pct. 2.3 
     

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

Proiectul de act 

normativ nu are impact 

asupra bugetului de stat 

sau bugetului local. 

     

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act 

normativ nu se referă la 

acest subiect. 

     

4.5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act 

normativ nu se referă la 

acest subiect. 

     

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act 

normativ nu se referă la 

acest subiect. 

     

4.7. Prezentarea, în cazul 

proiectelor de acte normative 

a căror adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor 

documente: 

Proiectul de act 

normativ nu se referă la 

acest subiect. 

     

a) fişa financiară prevăzută la 

art. 15 din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, însoţită de 

ipotezele şi metodologia de 

calcul utilizate; 

b) declaraţie conform căreia 

majorarea de cheltuială 

respectivă este compatibilă cu 

obiectivele şi priorităţile 

strategice specificate în 

strategia fiscal-bugetară, cu 

legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia fiscal-

bugetară. 

      



4.8. Alte informații Nu au fost identificate.      

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   

5.1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.2. Impactul asupra 

legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

UE (în cazul 

proiectelor ce transpun 

sau asigură aplicarea 

unor prevederi de 

drept UE). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.1 Măsuri normative 

necesare transpunerii 

directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3.2 Măsuri normative 

necesare aplicării 

actelor legislative ale 

UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii 

Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente 

asumate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

6.1. Informaţii privind 

neaplicarea procedurii de 

participare la elaborarea 

actelor normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.2. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.3. Informaţii despre 

consultările organizate 

cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.4. Informaţii privind puncte 

de vedere/opinii emise 

de organisme 

consultative constituite 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



prin acte normative 

6.5. Informaţii privind 

avizarea de către:                            

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării                          

c) Consiliul Economic şi 

Social  

d) Consiliul Concurenţei     

e) Curtea de Conturi              

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6.6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

7.1. 

Informarea societăţii civile 

cu privire la elaborarea 

proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 

îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administrația publică, republicată. 

7.2. 

Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în 

urma implementării 

proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

8.1. 

Măsuri de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ  

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

8.2. Alte informaţii     Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotărâre de guvern pentru 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei 

Fondului pentru Mediu, rectificat, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi de 

Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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Adrian CÂCIU 
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