GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

DISPOZIŢIA nr. 27 din 26.05.2014
privind modificarea şi completarea Anexei la Dispoziţia nr. 12 din 19.03.2014 privind aprobarea
Ghidului solicitanţilor – RO06 Energie Regenerabilă








Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu;
În baza:
Art.18^1 din Hotărârea Guvernului nr.1/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al SEE 2009-2014 şi Mecanismului
financiar norvegian 2009-2014;
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru
coordonarea, implemenatrea şi gestionarea asistenţei financiare acordate Romaniei prin
Mecanismul financiar al SEE şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de
programare 2009-2014;
Legii nr. 85/2003, legea minelor şi HG nr. 1208/2003 privind aprobarea normelor de
aplicare a Legii nr. 85/2003;
Referatului nr. 259/UDPI/23.05.2014 emis de UDPI şi aprobat de către preşedintele AFM;
emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data prezentei, Anexa la Dispoziția nr. 12 din 19.03.2014 privind aprobarea
Ghidului solicitanţilor – RO06 Energie Regenerabilă, se modifică și se completează, după cum
urmează:

- Punctul 13, capitolul II – Criterii de eligibilitate a proiectului, litera l) se modifică, se
completează şi va avea următorul cuprins: “Pentru componenta geotermală, solicitantul va
prezenta la depunerea CRF licența de explorare emisă de ANRM. În eventualitatea în care
solicitantul deține licența de exploatare, o va prezenta odată cu depunerea CRF. În cazul în
care solicitantul nu deține licența de exploatare aceasta va fi depusă cel mai târziu odată cu
ultima cerere de rambursare”

- Punctul 18, capitolul II – Selecția solicitantului - A. Operator economic de stat sau privat, se
completează şi va avea următorul cuprins: “ y)Extras de carte funciară, care include schiţa
amplasamentului; acest document poate fi adus cel târziu la momentul semnării contractului
de finanțare”;
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- Punctul 18, capitolul II – Selecția solicitantului – B. Unitate administrativ teritorială, se
completează şi va avea următorul cuprins: “ q)Extras de carte funciară, care include schiţa
amplasamentului; acest document poate fi adus cel târziu la momentul semnării contractului
de finanțare”;

- Punctul 23, Paragraful 3, capitolul IV – Perfectarea şi acordarea finanţării, se modifică şi va
avea următorul cuprins: “Solicitantul finanţării, prin reprezentantul său legal sau
împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul OP pentru semnarea contractului pentru
finanţare, având asupra sa ştampila societăţii şi următoarele documente: (...) e) Extras de
carte funciară, care include schiţa amplasamentului, în cazul în care nu a fost depus odată
cu CRF”;

- Punctul 28, Paragraful 2, capitolul IV – Documente obligatorii necesare depuse în vederea
justificării plăților aferente cheltuielilor eligibile şi dispoziţii privitoare la factură, se
completează şi va avea următorul cuprins: “ Licenţa de exploatare va fi depusă la ultima
cerere de rambursare, pentru componenta goetermală, în condițiile în care nu s-a depus
odată cu CRF.”

- Punctul 39 din Anexa 3 – Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Licența de explorare
componenta geotermală
39.

emisă

de

ANRM,

pentru

sau
Avizul de amplasament, pentru componenta hidro

- Punctul 40 din Anexa 3 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, se
modifică, se completează şi va avea următorul cuprins:
40. Extras de carte funciară, care include schița
amplasamentului; acest document poate fi adus cel târziu la
momentul semnării contractului de finanțare.

NOTĂ:
În cadrul rubricii "îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "DA" sau
"NU" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv (după caz) şi se vor înscrie
comentariile de rigoare. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul "DA" la
toate criteriile din grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
solicitantului/proiectului care sunt obligatorii. Prin excepţie, documentele prevăzute la
punctele 40 și 42 - Criterii de conformitate administrativă vor putea fi prezentate după
notificarea de selectare a proiectului în termenele prevăzute de prezentul ghid.
Verificarea se va realiza pe baza cererii de finanţare şi a documentelor anexate.
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- Punctul 4.2 din Anexa 4 – Pentru solicitanţii care intră sub incidenţa ajutorului de stat, se
modifică şi va avea următorul cuprins:

4.2 Pentru solicitanţi care intră sub incidenţa
ajutorului de stat (operatori economici de stat sau
privați):
TR<7 ani
7≤TR≤15 ani
TR >15 ani

Maxim 3 puncte

1 pct
3 pct
1 pct

- Punctul 7 din Anexa 4 – Fluxul de numerar cumulat pe fiecare an din perioada de analiză, se
modifică şi va avea următorul cuprins:

7. Fluxul de numerar cumulat pe fiecare an din perioada de
analiză:
pozitiv
negativ

Maxim 4 puncte
4
0

- Anexa 4 din Ghidul solicitantului, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Proiectul va fi propus pentru finanţare dacă cumulează:
Investiții inițiale și retehnologizarea microhidrocentralelor
Minim 60 puncte
Investiții inițiale și retehnologizarea sistemelor centralizate de încălzire
Minim 63 puncte

- Punctul 25 din Anexa 9 – Opis al dosarului Cererii de finanţare, se completează şi va avea
următorul cuprins:
25.

Extras de carte funciară, care include schiţa amplasamentului; acest document poate fi adus
cel târziu la momentul semnării contractului de finanțare

Art.2. Unitatea de Derulare Programe Internaţionale duce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
Art.3. Prezenta Dispoziție se publică pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru
Mediu, secțiunea RONDINE.

PREŞEDINTE
Adrian GEARÂP
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