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Fişa 
actului 

 

 
 

  

    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 
875/IJ din 9 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice,   
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) şi alin. (4) din Ordonanţa 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, precum şi 
ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
   
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. 
   
   Art. 1. -   Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi 
pădurilor nr. 950/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 409 din 18 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.   
   Art. 3. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   
 

  

 
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, 

Erika Stanciu,  
secretar de stat 



 
    Bucureşti, 20 septembrie 2016.   
    Nr. 1.817. 
 
   

ANEXĂ  
   

GHID DE FINANŢARE 
a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, 
beneficiari persoane fizice 

   
 


