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Adresată domnului Ministru:     CĂTĂLIN PREDOIU 
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Obiectul întrebării: Cerere interpretare legislativă 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie aflată în coordonarea Ministrului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, derulează programul de finanţare, adresat persoanelor fizice, denumit generic – 

“Casa Verde Fotovoltaic”. Acest progam de finanţare realizat din veniturile Fondului pentru Mediu, 

precum şi din sumele virate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 s-a derulat 

anevoios, astfel: 

(i) nici până la această dată nu au fost semnate contractele de finanţare pentru dosarele 

aprobate; 

(ii) nici până la această dată nu au fost soluţionate toate contestaţiile depuse de către 

persoanele fizice ale căror dosare de finanţare au fost respinse de către AFM, aproximativ 12.000 din 

cele 24.000 de dosare depuse; 
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(iii) nici până la această dată aplicaţia informatică prin care se gestionează derularea 

programului de finanţare nu funcţionează, instalatorii autorizaţi neputând introduce avizul tehnic de 

racordare (ATR), document care are perioadă de valabilitate; 

Precizez faptul că pentru toate aceste neregului în ceea ce priveşte derularea programului 

“Casa Verde Fotovoltaice”, termenele legale prevăzute în Ordinul 1287/2018 pentru aprobarea 

Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în 

reţeaua naţională, au fost depăşite, iar reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu nu pot 

identifica soluţii pentru reglarea acestei situaţii. 

În ceea ce priveste principalul motiv de respingere a dosarelor de finanţare, aproximativ 12 

mii de dosare din cele 24 mii depuse, acesta constă în faptul ca documentele de eligibilitate 

(certificatele fiscale, etc.) nu mai sunt în perioada de valabilitate la data introducerii în aplicaţia 

informatică, ori acest lucru contravine prevederilor din Ghidul de finanţare a programului, deoarece: 

(i) conform Art. 18 din Ghid, derularea programului începe cu înscrierea solicitanţilor la 

instalatorii validaţi, nu cu înregistrarea documentelor în aplicaţia informatică, deci documentele 

trebuiau să fie în termenul de valabilitate la data înscrierii la instalator;  

(ii) conform Art. 33 din Ghid, „În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, 

toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc 

corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat”. Astfel valabilitatea tuturor documentelor 

care erau valide (în termen) la data înscrierii la instalator, aşa cum se precizează la Art. 21, cât şi la 

data suspendarii aplicaţiei informatice (10.09.2019), se prelungeşte cu perioada suspendării, 

respectiv 56 de zile (11.09.2019 -  06.11.2019). 

Mai mult, în data de 24 iulie 2020, Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe 

pagina proprie de internet un comunicat de presă prin care indică faptul că se va organiza un nou 

program Casa Verde Fotovoltaice, iar în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului 

pentru Mediu şi al Fondului pentru mediu nu este prevazută o altă sumă pentru o nouă sesiune, din 

acest motiv consider că toate contestaţiile pe motivul mai sus invocat vor fi respinse. 

În acest sens, domnule ministru, vă solicit sa-mi comunicaţi poziţia Ministerului Justiţiei cu 

privire la următoarele aspecte: 

1. Cum interpretati prevederile art. 33 din Ghidul de finanţare al programului, respectiv 

faptul că termenul de valabilitate al documentelor de eligibilitate se prelungeşte cu 

perioada de suspendare a programului? 



2. Cum vor fi soluţionate contestaţiile referitoare la valabilitatea documentelor depuse în 

termen la instalatorii autorizaţi, dar ieşite din valabilitate la momentul încarcării lor pe 

aplicaţie, având în vedere că nu există nicio culpă a potenţialilor beneficiari? 

 

Vă mulţumesc! 

 

 

Deputat Lucian Eduard SIMION 

  TULCEA 

 

 

 

 

Solicit răspuns scris. 

Data: 12.08.2020 




