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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 

(3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de ordin pentru 

aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului 

privind gestionarea deșeurilor.  

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 

alin. (1) lit. h) și 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. Potrivit art. 13 alin. (4) din actul normativ menționat, ”Categoriile 

de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, 

implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. 

(1) lit. a) - l), n), q) - s), u), w) - z) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui 

program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se 

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.” 

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza 

solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea 

Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor. 

Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu 

a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind  gestionarea deșeurilor. Prin 

program se vor susţine financiar activităţi de educaţie şi conştientizare privind gestionarea 

deşeurilor, așa cum aceasta este definită în Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea grupului-

ţintă vizat de activităţile întreprinse. 

Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 
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Organizarea sesiunii de finanţare constă în stabilirea şi aprobarea, prin dispoziţie a 

conducătorului Autorităţii, a: 

a)sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare; 

b)sumei alocate sesiunii de finanţare. 

Dispoziţia se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de 

data deschiderii sesiunii de finanţare. Aprobarea componenţei Comisiei de analiză şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii. 

Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale, unitățile administrativ-

teritoriale, inclusiv subdiviziunile administrativ - teritoriale ale acestora, și unitățile și 

instituțiile de învățământ. 

  Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul 

sesiunii de finanţare. Nu este exclusă posibilitatea susţinerii de către solicitant a unei 

contribuţii proprii la proiect.  

Suma maximă care poate fi solicitată și acordată este de 450.000 lei pentru fiecare 

proiect. 

Sunt eligibile următoarele cheltuieli: 

a)achiziţionarea de consumabile în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile neplafonate; 

b)realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind 

gestionarea deşeurilor în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

neplafonate; 

c)realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri, 

hanorace şi alte asemenea în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile neplafonate; 

d)realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind gestionarea deșeurilor; 

e) achiziționarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului (maxim 1 bucată din 

fiecare categorie și maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate): 

video/retroproiector, laptop, ecran de proiecție, tablă interactivă, flipchart, camera video, 

aparat foto; 

f)realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind gestionarea deșeurilor în 

cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate; 

g)achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a 

spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, 

echipament de protecţie, de exemplu şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de 

igienizare şi ecologizare în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile neplafonate; 

h)cheltuieli necesare în procesul de instruire: plata instructorilor (aceștia trebuie să fie 

certificați în domeniul protecției mediului de către Autoritatea Națională de calificări; acest 

fapt va fi dovedit prin documente justificative la momentul solicitării sumei prin cererea de 
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plată), transport, cazare și diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, în cuantum 

de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate; 

i)realizarea paginii web; 

j)achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor (corturi, saci de dormit, 

izoprene, lanterne etc.); 

k)transportul preșcolarilor,elevilor, studenţilor şi instructorilor participanţi la excursiile şi 

taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind gestionarea deșeurilor; 

l)cazarea şi masa preșcolarilor, elevilor, studenţilor şi instructorilor participanţi la excursiile 

şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind gestionarea deșeurilor (în 

limita a 150 lei/zi/participant); 

m)taxa de campare; 

n)TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată 

prin orice alte mijloace. 

Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente. 

Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor. 
 

Proiectul de act normativ suspus aprobării a fost avizat în ședința Comitetului Director 

al Administrației Fondului pentru Mediu din 16.03.2017. 

Pentru motivele invocate, ținând seama de importanța, scopul şi obiectivele acestui 

program, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanțare 

a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor, 

în forma prezentată. 

VICEPREȘEDINTE, 

Georgeta Elisabeta IONESCU 

 

Director Direcția Juridică, 

Marian CUCU 

 

Șef Serviciu Analiză și Avizare, 

Andreea Coman  


