
GHIDUL CETÃÞEANULUI

Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice 
de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, 
energie geotermalã ºi energie eolianã sau alte sisteme care 
conduc la îmbunãtãþirea calitãþii aerului, apei ºi solului

prezentul ghid al cetãþeanului, se adreseazã doar beneficiarilor persoane fizice; celelalte 
categorii de beneficiari: operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unitãþile 
administrativ-teritoriale, unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt, asociaþiile de locatari ºi 
organizaþiile neguvernamentale vor intra în program în conformitate cu GHIDUL DE 
FINANÞARE aprobat prin ordinul ministrului mediului ºi dezvoltãrii durabile nr. 1339



Te-ai gândit vreodat  s -þi înc lzeºti locuinþa cu sisteme care 
utilizeaz  energiile regenerabile? 

Cu siguraþã ai facut-o deja! 

ªi tot cu siguranþã, ai renunþat la idee în scurt timp pentru simplul motiv 
cã preþul unui astfel de sistem te copleºea!

Ministerul Mediului ºi Dezvolt rii Durabile îþi dã o veste bunã! 

Dacã vrei în continuare s  susþii politica de promovare a energiilor 
regenerabile în România, dar ºi sã-þi scazi costurile la întretinerea 
imobilului în care locuieºti, poþi beneficia f r  restricþii de finanþare de la noi 
în cunatum de 90% din costul unui astfel de sistem. 

Ce trebuie sã faci ca sã fii printre cei care beneficiazã de Programul 
gândit de Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile? 

Nici mai mult, nici mai puþin decât extrem de simpli.

Sã te informezi cu privire la lista cu instalatorii validaþi de cãtre 
Administraþia Fondului pentru Mediu. 

Asta pentru cã, dupã ce vei consulta aceastã listã, trebuie sã alegi 
doar unul dintre aceºti instalatori de la care vei achiziþiona sistemul potrivit 
pentru casa ta. 

Lista va fi pusã la dispoziþia ta în jurul datei de , atât pe 
site-ul Ministerului Mediului, www.mmediu.ro, cât ºi pe cel al Administraþiei 
Fondului pentru Mediu, www.afm.ro ºi, foarte probabil, o vei putea regãsi ºi 
în mass-media. 

Dacã sursele de informare enumerate mai sus nu sunt la îndemâna 
ta, poþi sã soliciþi lista atât de la sediul Ministerului Mediului cât ºi de la sediul 
Administraþiei Fondului Pentru Mediu.
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4 paºi 

Pasul 1

15 ianuarie

Care sunt paºii?
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Pasul 2

16 februarie 2009

Pasul 3

Pasul 4

Îþi vei depune cererea de înscriere în Program la instalatorul pentru 
care ai optat, dupã analiza întregii liste.

Te poþi înscrie începând cu data de  – datã
 la care se dã practic startul înscrierii persoanelor fizice în Program. 

Obþinerea notei de acceptare – aceasta va fi eliberatã de instalatorul 
validat la care ai depus cererea de înscriere! 

Dupã eliberarea notei de acceptare de cãtre instalatorul validat vei 
completa o declaraþie pe propria rãspundere din care sã reiasã foarte clar 
cã nu  te-ai înscris ºi pe listele altui instalator validat. 

Este pasul final, în care vei achita instalatorului contravaloarea a 10% 
din costul echipamentului pe care îl gãseºti potrivit pentru locuinþa ta, dar ºi 
viabil din punct de vedere tehnic.
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Intrebãri frecvente ale cetãþenilor



Nu-þi ascundem faptul cã, din momentul în care Ministerul Mediului 
a lansat acest Program, foarte mulþi români ºi-au arãtat interesul faþã de 
beneficiile acestuia. 

Ne-au ºi adresat o serie de întrebãri, pe care o sã þi le expunem în 
continuare cu rãspunsuri cu tot, în speranþa cã te vor ajuta ºi mai mult!

Cererile de înscriere nu se depun nici la sediul Ministerului Mediului 
nici la sediul Administraþiei Fondului Pentru Mediu! 

Cererea de înscriere o depui la unul dintre instalatorii validaþi de cãtre 
Administraþia Fondului pentru Mediu. 

Lista cu toþi aceºti instalatori validaþi o vei gãsi începând cu data de 
, atât pe site-ul , cât ºi pe site-ul . 

Poþi, de asemenea, sã o soliciþi de la sediul Ministerului Mediului sau 
Administraþiei Fondului pentru Mediu. 

o actul de identitate, în copie; 

o copia legalizatã dupã actul de proprietate, de concesiune sau de 
locaþiune, al imobilului pentru care se achiziþioneazã sistemul de încãlzire;
 

o actul autentificat de notarul public, prin care proprietarii sau 
coproprietarii îºi exprimã acordul de efectuarea lucrãrilor de instalare a 
sistemului, dacã este cazul; 

o copia dupã documentul care atestã o situaþie particularã: 
cãs torie, desfacere c s torie, schimbare nume ºi/sau prenume etc. 

 1.  Unde îmi depun cererea de înscriere în Program?
     La Ministerul Mediului sau la Administraþia Fondului 
     pentru Mediu?

20 decembrie

2.  Ce documente trebuie sã însoþeascã cererea de înscriere  
     pe care o voi depune la instalatorul validat?

www.mmediu.ro www.afm.ro
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3.  Dacã îmi lipseºte un document din cele cerute de Ghidul 
     de Finanþare, pot beneficia de Program?

4.  Pot sã îmi depun deja cererea de înscriere  la unul dintre 
     instalatori?

16 februarie 2009

5.  De unde ºtiu care este adresa instalatorului de la care aº vrea
     sã achizitionez un astfel de sistem?

6.  Ce sistem îmi trebuie în locuinþa mea?

Documentele solicitate prin Ghidul de Finanþare al acestui Program 
sunt obligatorii. 

Lipsa unui act din cele menþionate, indiferent de motiv, va genera 
respingerea automatã a cererii tale.

Nu poþi face asta decât începând cu data de , 
moment în care poþi depune cererea de înscriere la unul dintre instalatorii 
validaþi de cãtre Administraþia Fondului Pentru Mediu.

Lista instalatorilor validaþi va conþine ºi datele de contact ale acestora.

Mai mult decât atât, instalatorii vor avea obligaþia sã aloce pe perioada 
derulãrii Programului resurse umane specializate în relaþia cu publicul, asta 
pentru ca orice informaþie pe care vrei sã o cunoºti cu privire la instalatorul 
pe care le-ai ales, sau dosarul pe care l-ai depus – sa o afli direct de la 
sursa.

Nu existã un sistem care sã se potriveascã cu orice locuinþã, sau orice 
zon  geograficã. 

Particularitãþile climatice ale zonei, suprafaþa imobilului, beneficiile 
urmãrite de cumpãrãtor ºi costul total al investiþiei sunt criterii extrem de 
importante în alegerea sistemului potrivit pentru casa ta.

Instalatorul validat pe listele cãruia te înscrii are obligaþia de a te sfãtui 
în privinþa variantei tehnice potrivite pentru casa ta!

ã

Ghidul cetãþeanului – Energii regenerabile

5www.mmediu.ro



 7.  Care sunt costurile unui astfel de sistem?

8.  Statul îmi susþine financiar 90% din costul acestui sistem,
     indiferent de valoarea totalã a acestuia?

9.  Suma este nerambursabilã sau mã ajutã acum Statul urmând 
     ca apoi sã returnez banii?

10.  Primesc eu aceasta sumã pe care Statul o deconteazã,
       urmând ca apoi sã o achit instalatorului validat?

11.  Pot sã mã înscriu pe listele mai multor instalatori validaþi 
       ca sã fiu sigur cã voi beneficia de Program?

Depinde de cât de complex este sistemul pe care vrei sã-l 
achiziþionezi. Costul unui sistem de încãlzire pe baza energiilor 
regenerabile poate începe de la 3-4000 Eur.

Administratia Fondului Pentru Mediu va susþine financiar 90% din 
costurile unui astfel de sistem, dar nu mai mult de 25.000 RON (adicã 
aproximativ 7000 EUR).

Suma pe care o va susþine Adminstraþia Fondului pentru Mediu este 
nerambursabilã. 

Nu! Suma va fi viratã de cãtre AFM direct în contul de trezorerie al 
instalatorului validat, dupã ce sistemul pe care l-ai ales este ºi instalat în 
locuinþa ta!

Categoric NU! Înscrierea la mai mulþi instalatori validaþi constituie o 
încãlcare a regulilor programului ºi se va sancþiona cu excluderea ta din 
Program!
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 12.  Trebuie sã vin la Bucureºti cu cererea de înscriere sau existã
        instalatori validaþi ºi în zona mea?

13.  Ce se întamplã dupã ce instalatorul mi-a eliberat nota 
       de acceptare în Program iar eu am achitat contravaloarea
       de 10% din costul sistemului?

14.  În cât timp voi avea sistemul funcþional în casa mea?

5 ianuarie 2009
 5 decembrie 2009

Consultã lista instaltorilor validaþi pentru a vedea dacã existã 
instalatori ºi în zona ta. 

Dacã nu existã un instalator exact în oraºul/satul în care locuieºti 
atunci depune-þi cererea de înscriere la instalatorul din imediata apropiere a 
zonei în care se aflã locuinþa ta.

Acelaºi instalator va veni la tine acasã pentru a-þi instala sistemul ales 
de tine ºi adecvat nevoilor tale.

Programul Ministerului Mediului începe în data de  ºi 
se încheie în data de . 

Asta nu înseamnã cã lucrãrile în casa ta vor dura 11 luni. 
Dimpotrivã! Este posibil ca la doar câteva sãptãmâni de la startul 

Programului sã te poþi bucura deja de beneficiile acestuia. 

Timpul de instalare depinde de specificul tehnic al sistemului pe care l-
ai ales dar ºi de momentul în care ai primit nota de acceptare de la 
instalatorul validat. 

De aceea este foarte important sã te înscrii în Program imediat ce 
acesta demareazã.
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BINE DE ªTIUT....

Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile

Administraþia Fondului pentru Mediu

Adresa:  B-dul Libertãþii nr. 12, Sector 5, Bucureºti
Telefon Centralã: 021 316 02 15
Biroul Relaþii cu Publicul ºi Registratura: 021 316 38 74

Web: http://www.mmediu.ro

Program: 
Luni – Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00 

 
Adresa: Splaiul Independenþei nr. 294, Corp A, Sector 6,

     Bucureºti
Telefon/Fax: 021 317 02 87, 021 317 02 89,

                           021 319 48 49, 021 319 48 50
Mobil: 0724 24 25 03, 0742 14 26 03

Web: http://www.afm.ro

Program de lucru: 
Luni – Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00

Program de audienþã: 
Luni: 9:00 - 11:00
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