
 

Informații privind Programe de finanțare prin Fondul de Mediu 

1. Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari 
persoane fizice CASA VERDE PLUS - FIZICE 

BENEFICIARI: persoane fizice 

CHELTUIELI ELIGIBILE: 

1. Achiziția de materiale specificate in ghid și utilizate pentru izolarea și finisarea locuințelor aflate 
în faza de construcție sau renovarea locuințelor existente, inclusiv TVA aferentă. 

2. Servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă. Profitul, cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora 
nu sunt eligibile. 

3. Serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din 
investiția de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuințe existente. 

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: 

1. Finanțarea se acordă sub forma unei prime de eficientă energetică în valoare de maximum 
40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat și finisat, pentru 
izolarea locuințelor aflate în faza de construcție şi pentru izolarea locuințelor existente. 

2. În cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficientă energetică. 
3. Eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de 

prezentul ghid, precum şi cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către beneficiar din surse 
proprii. 

Procentul finanțării poate fi până la 100% însă nu va putea depăși valoarea de maximum 40.000 lei. 

 

2. Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane 
juridice CASA VERDE PLUS - JURIDICE 

BENEFICIARI: persoane juridice: unități administrativ-teritoriale, instituții publice, organizații 
neguvernamentale. unitate administrativ-teritorială este şi subdiviziunea administrativ-teritorială a 
municipiului. 

CHELTUIELI ELIGIBILE: 

a. cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform DALI: materiale de izolație organic-
naturale, sisteme de acoperiș verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor 
(BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn; 

b. sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiția de 
bază; 

c. cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor; 
d. taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă; 



e. cheltuielile cu consultanta, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia 
de bază. Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor 
reporta pentru execuție lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului 
de finanțare. 

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Valoarea finanțării este de până la maximum 500.000 lei pe proiect, 
aferentă cheltuielilor eligibile. Se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale 
proiectului. 

Mai multe detalii găsiți pe site-ul: https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php 

 

3. 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice 
hibrid plug-in STAȚII ÎNCĂRCARE PENTRU MAŞINI ELECTRICE 

În cadrul sesiunii deschise în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2016 a fost solicitată 
finanțare pentru instalarea a aproximativ 260 de stații, 9 solicitanți fiind unități 
administrativ-teritoriale, iar 39 persoane juridice de drept privat, valoarea totală solicitata 
fiind de 15.234.201,60 lei. 

BENEFICIARI: 

a. unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a 
municipiului, care are un număr mai mare de 50.000 de locuitori; 

b. instituțiile publice care au sediul sau structuri funcționale pe raza unităților 
administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a); 

c. operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unităților 
administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a), precum şi operatorii economici care au 
sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi 
drumuri naționale. 

CHELTUIELI ELIGIBILE: 

a. achiziția de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in; 
b. cheltuieli cu montajul stațiilor de reîncărcare; 
c. cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare; 
d. taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului pentru autorități publice locale și 

instituții publice în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, 
rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. 

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: 

1. Finanțarea se acordă în cadrul unei sesiuni până la 900.000 lei per solicitant, 
reprezentând până la 80% din cheltuielile eligibile. 

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php


2. Suma maximă finanțată de Autoritate va fi: 
a. 11.250 lei pentru o stație de reîncărcare cu putere normală; 
b. 157.500 lei pentru o stație de reîncărcare cu putere înaltă în curent continuu; 
c. 13.500 lei pentru o stație de reîncărcare cu putere înaltă în curent alternativ. 

Mai multe detalii găsiți pe site-ul: https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php 
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