
Hotararea 717/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

Hotararea 717/2018 din 2018.09.14
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 14 septembrie 2018

Intră în vigoare:
14 septembrie 2018
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Dată act: 13-sep-2018
Emitent: Guvernul

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului,
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 şi art. 13 alin. (2) 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,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al
Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat.
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2018, rectificat, este
prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru
Mediu pe anul 2018, rectificat, este prevăzut în anexa nr. 1b.
(3)Se aprobă "Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului
finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2018 - rectificată", prevăzută în anexa nr. 2a şi
"Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în
anul 2018", prevăzută în anexa nr. 2b.



Art. 2
Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează
conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin
efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele
prevăzute în anexa nr. 2a "Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia
mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2018 - rectificată", precum şi virări de
credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr.
2b "Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu
în anul 2018", cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 3
(1)Suma de 2.910.393 mii lei reprezintă excedent din anii precedenţi.
(2)Suma de 1.345.891 mii lei, din disponibilul prevăzut la alin. (1), va fi utilizată pentru
acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire
prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu
pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordinului
viceprim- ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr.
1.488/3.198/2017 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu
modificările ulterioare.
(3)Suma de 339.109 mii lei, din disponibilul prevăzut la alin. (1), va fi utilizată pentru
acoperirea deficitului prevăzut în anexa nr. 2a.

Art. 4
Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a şi 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul mediului,
Graţiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul finanţelor publice,



Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul apelor şi pădurilor,
Ioan Deneş

ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU
MEDIU ŞI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL

2018 - RECTIFICAT
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

mii lei

Denumire
indicator

Cod Program 2018 Program 2018
rectificat

Modificări +/-

1 2 3 4 5=4-4
TOTAL
VENITURI

 406.242 1.120.978 714.736

I. VENITURI
CURENTE

 406.242 1.120.978 714.738

A. VENITURI
FISCALE

 400.992 400.992 0

A4. IMPOZITE
ŞI TAXE PE
BUNURI ŞI
SERVICII

    

A6. ALTE
IMPOZITE ŞI
TAXE
FISCALE

18.10 400.992 400.992 0

Alte impozite şi
taxe fiscale

18.10.50 400.992 400.992 0

a) o contribuţie
de 3% din
veniturile
realizate din
vânzarea
deşeurilor
metalice feroase
şi neferoase,
obţinute de către
generatorul
deşeurilor,

01 72.267 72.267 0



persoană fizică
sau juridică.
Sumele se reţin
prin stopaj la
sursă de către
operatorii
economici care
desfăşoară
activităţi de
colectare şi/sau
valorificare a
deşeurilor, care
au obligaţia să le
vireze la Fondul
pentru mediu;
b) taxele pentru
emisiile de
poluanţi în
atmosferă,
datorate de
operatorii
economici
deţinători de
surse staţionare a
căror utilizare
afectează factorii
de mediu

02 8.502 8.502 0

c) taxele încasate
de la proprietarii
sau, după caz,
administratorii de
depozite pentru
deşeurile inerte şi
nepericuloase
încredinţate de
către terţi în
vederea
eliminării finale
prin depozitare

03 10.000 10.000 0

d) o contribuţie
de 2 lei/kg,
datorată de
operatorii

04 72.000 72.000 0



economici care
introduc pe piaţa
naţională bunuri
ambalate, care
distribuie pentru
prima dată pe
piaţa naţională
ambalaje de
desfacere şi de
operatorii
economici care
închiriată, sub
orice formă, cu
titlu profesional,
ambalaje, pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
deşeuri de
ambalaje
corespunzătoare
obiectivelor
minime de
valorificare sau
incinerare în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie şi de
valorificare prin
reciclare şi
cantităţile de
deşeuri de
ambalaje efectiv
valorificate sau
incinerate în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie şi
valorificate prin
reciclare
e) o contribuţie
de 2% din

05 13.861 13.861 0



valoarea
substanţelor
clasificate prin
acte normative ca
fiind periculoase
pentru mediu,
introduse pe piaţa
naţională de către
operatorii
economici
f) o contribuţie de
2% din veniturile
realizate din
vânzarea masei
lemnoase şi/sau a
materialelor
lemnoase
obţinute de către
administratorul,
respectiv
proprietarul
pădurii, cu
excepţia lemnelor
de foc, arborilor
şi arbuştilor
ornamentali,
pomilor de
Crăciun, răchitei
şi puieţilor

06 57.252 57.252 0

i) o contribuţie de
2 lei/kg anvelopă,
datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională
anvelope noi
şi/sau uzate
destinate
reutilizării, pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
anvelope

09 1.914 1.914 0



corespunzătoare
obligaţiilor
anuale de
gestionare
prevăzute în
legislaţia în
vigoare şi
cantităţile efectiv
gestionate
j) o contribuţie de
3% din suma care
se încasează
anual pentru
gestionarea
fondurilor de
vânătoare, plătită
de către
gestionarii
fondurilor de
vânătoare

10 1.600 1.600 0

n) cuantumul
taxelor pentru
emiterea avizelor,
acordurilor şi a
autorizaţiilor de
mediu

14 151 151 0

p) o contribuţie
de 100 lei/tonă,
datorată de
unităţile
administrativ-
teritoriale sau,
după caz,
subdiviziunile
administrativ-
teritoriale ale
municipiilor, în
cazul
neîndeplinirii
obiectivului anual
de reducere cu
15% a cantităţilor
de deşeuri

16 30.000 30.000 0



municipale
eliminate prin
depozitare, plata
făcându-se pentru
diferenţa dintre
cantitatea efectiv
depozitată şi
cantitatea
reprezentând
85% din cea
depozitată în anul
anterior
q) ecotaxa, în
valoare de 0,1
lei/bucată,
aplicată pungilor
şi sacoşelor
pentru
cumpărături, cu
mâner integrat
sau aplicat,
fabricate din
materiale
obţinute din
resurse
neregenerabile,
definite potrivit
Ordonanţei de
urgentă a
Guvernului nr.
195/2005 privind
protecţia
mediului,
aprobată cu
modificări şi
completări prin
Legea nr.
265/2006, cu
modificările şi
completările
ulterioare,
încasată de la
operatorii

17 69.683 69.683 0



economici care
introduc pe piaţa
naţională astfel
de ambalaje de
desfacere
s) o taxă de 0,3
lei/kg, aplicată o
singură dată
cantităţilor de
uleiuri, pe bază
minerală,
semisintetice,
Sintetice, CU sau
fără adaosuri,
datorată de către
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională astfel
de produse. Taxa
se evidenţiază
distinct pe
documentele de
vânzare.

19 46.497 46.497 0

ş) sumele
încasate ca
urmare a aplicării
penalităţii de 100
euro, echivalentă
în lei la cursul de
schimb leu/euro
al BNR valabil la
data de 1 mai a
anului respectiv,
pentru fiecare
tonă de dioxid de
carbon
echivalentă
emisă, plătită de
către operatorul
sau operatorul de
aeronave care nu
a restituit

20 159 159 0



certificatele de
emisii da gaze cu
efect de seră
corespunzătoare
emisiilor de gaze
cu efect de seră
generate în anul
anterior,
penalitate care
creşte anual în
conformitate cu
indicele european
al preţurilor de
consum, potrivit
prevederilor
legale în vigoare
ţ) suma
reprezentând
contravaloarea
certificatelor
verzi
neachiziţionate,
achitată conform
prevederilor art.
12 alin. (2) din
Legea nr.
220/2008 pentru
stabilirea
sistemului de
promovare a
producerii din
surse
regenerabile de
energie,
republicată cu
modificările şi
completările
ulterioare

21 506 506 0

v) o contribuţie
de 2 lei/kg,
datorată de
operatorii
economici

22 1.000 1.000 0



autorizaţi pentru
preluarea
obligaţiilor
anuale de
valorificare a
deşeurilor de
ambalaje,
respectiv de
gestionare a
anvelopelor
uzate, plata
făcându-se pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
deşeuri
corespunzătoare
obiectivelor
anuale, stabilite
de legislaţia în
vigoare, şi
cantităţile efectiv
valorificate,
respectiv
gestionate în
numele clienţilor
pentru care au
preluat obligaţiile
w) o contribuţie
în cuantumul
prevăzut în anexa
nr. 5, datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională
echipamente
electrice şi
electronice

23 15.000 15.000 0

x) o contribuţie
de 4 lei/kg de
baterii şi
acumulatori
portabili, datorată

24 600 600 0



de operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională baterii
şi acumulatori
portabili
C. VENITURI
NEFISCALE

 5.250 719.986 714.736

C1. VENITURI
DIN
PROPRIETATE

30.10 0 714.736 714.736

Venituri din
vânzarea
certificatelor de
emisii de gaze cu
efect de seră

30.10.11 0 714.736 714.736

VENITURI DIN
DOBÂNZI

31.10 5.250 5.250 0

Alte venituri din
dobânzi

31.10.03 5.250 5.250 0

TOTAL
CHELTUIELI

   0

I. Credite de
angajament

 425.780 1.666.204 1.240.424

II. Credite
bugetare

 552.780 1.416.930 864.150

CHELTUIELI
CURENTE

01    

I. Credite de
angajament

 424.541 1.664.815 1.240.274

II. Credite
bugetare

 551.541 1.415.541 864.000

CHELTUIELI
DE PERSONAL

10    

I. Credite de
angajament

 23.787 23.787 0

II. Credite
bugetare

 23.787 23.787 0

BUNURI ŞI
SERVICII

20    



I. Credite de
angajament

 7.861 7.861 0

II. Credite
bugetare

 7.861 7.861 0

ALTE
TRANSFERURI

55    

I. Credite de
angajament

 392.852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 519.852 1.383.852 864.000

VIII.
PROIECTE CU
FINANŢARE
DIN FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSA
BILE (FEN)
POSTADERAR
E

56    

I. Credite de
angajament

 41 41 0

II. Credite
bugetare

 41 41 0

Mecanismul
financiar SEE

56.17    

I. Credite de
angajament

 41 41 0

II. Credite
bugetare

 41 41 0

Alte Cheltuieli
ocazionate de
implementarea
programelor cu
finanţare din FEN

56.23    

I. Credite de
angajament

 0 0 0

II. Credite
bugetare

 0 0 0

Transferuri
reprezentând

56.35    



cofinanţare
publică în cadrul
programului SEE,
pentru promotorii
de
proiect/beneficiar
ii instituţii
publice
I. Credite de
angajament

 0 0 0

II. Credite
bugetare

 0 0 0

Transferuri
reprezentând
cofinanţare
publică în cadrul
programului SEE,
pentru promotorii
de
proiect/beneficiar
ii alţii decât
instituţii publice

56.37    

I. Credite de
angajament

 0 0 0

II. Credite
bugetare

 0 0 0

CHELTUIELI
DE CAPITAL

70    

I. Credite de
angajament

 1.239 1.389 150

II. Credite
bugetare

 1.239 1.389 150

ACTIVE
NEFINANCIAR
E

71    

I. Credite de
angajament

 1.239 1.389 150

II. Credite
bugetare

 1.239 1.389 150

DEFICIT/EXCE
DENT

 -146.538 -295.952 -149.414



Total venituri  406.242 1.120.978 714.736
Total cheltuieli  552.780 1.416.930 864.150

ANEXA nr. 1a:BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU
MEDIU PENTRU ANUL 2018 - RECTIFICAT

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

mii lei

Denumire
indicator

Cod Program 2018 Program 2018
rectificat

Modificări +/-

1 2 3 4 5-4-3
TOTAL
VENITURI

 365.743 1.044.743 679.000

I. VENITURI
CURENTE

 365.743 1.044.743 679.000

A. VENITURI
FISCALE

 360.893 360.893 0

A6. ALTE
IMPOZITE ŞI
TAXE
FISCALE

18.10 360.893 360.893 0

Alte impozite şi
taxe fiscale

18.10.50 360.893 360.893 0

a) o contribuţie
de 3% din
veniturile
realizate din
vânzarea
deşeurilor
metalice feroase
şi neferoase,
obţinute de către
generatorul
deşeurilor,
persoană fizică
sau juridică.
Sumele se reţin
prin stopaj la
sursă de către
operatorii

01 65.040 65.040 0



economici care
desfăşoară
activităţi de
colectare şi/sau
valorificare a
deşeurilor, care
au obligaţia să le
vireze la Fondul
pentru mediu;
b) taxele pentru
emisiile de
poluanţi în
atmosferă,
datorate de
operatorii
economici
deţinători de
surse staţionare a
căror utilizare
afectează factorii
de mediu

02 7.652 7.652 0

c) taxele încasate
de la proprietarii
sau, după caz.
administratorii de
depozite pentru
deşeurile inerte şi
nepericuloase
încredinţate de
către terţi în
vederea
eliminării finale
prin depozitare

03 9.000 9.000 0

d) o contribuţie
de 2 lei/kg,
datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională bunuri
ambalate, care
distribuie pentru
prima dată pe

04 64 800 64.800 0



piaţa naţională
ambalaje de
desfacere şi de
operatorii
economici care
închiriază, sub
orice formă, cu
titlu profesional,
ambalaje, pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
deşeuri de
ambalaje
corespunzătoare
obiectivelor
minime de
valorificare sau
incinerare în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie şi de
valorificare prin
reciclare şi
cantităţile de
deşeuri de
ambalaje efectiv
valorificate sau
incinerate în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie şi
valorificate prin
reciclare
e) o contribuţie
de 2% din
valoarea
substanţelor
clasificate prin
acte normative ca
fiind periculoase
pentru mediu,

05 12.475 12.475 0



introduse pe piaţa
naţională de către
operatorii
economici
f) o contribuţie de
2% din veniturile
realizate din
vânzarea masei
lemnoase şi/sau a
materialelor
lemnoase
obţinute de către
administratorul,
respectiv
proprietarul
pădurii, cu
excepţia lemnelor
de foc, arborilor
şi arbuştilor
ornamentali,
pomilor de
Crăciun, răchitei
şi puieţilor

06 51.527 51.527 0

i) p contribuie de
2 lei/kg anvelopă,
datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională
anvelope noi
şi/sau uzata
destinate
reutilizării, pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
anvelope
corespunzătoare
obligaţiilor
anuale de
gestionare
prevăzute în
legislaţia în

09 1.723 1.723 0



vigoare şi
cantităţile efectiv
gestionate
j) o contribuţie de
3% din suma care
se încasează
anual pentru
gestionarea
fondurilor de
vânătoare, plătită
de către
gestionarii
fondurilor de
vânătoare

10 1440 1.440 0

n) cuantumul
taxelor pentru
emiterea avizelor,
acordurilor şi a
autorizaţiilor de
mediu

14 136 136 0

p) o contribuţie
de 100 lei/tonă,
datorată de
unităţile
administrativ-
teritoriale sau.
după caz,
subdiviziunile
administrativ-
teritoriale ale
municipiilor, în
cazul
neîndeplinirii
obiectivului anual
de reducere cu
15% a cantităţilor
de deşeuri
municipale
eliminate prin
depozitare, plata
făcându-se pentru
diferenţa dintre
cantitatea efectiv

16 27.000 27.000 0



depozitată şi
cantitatea
reprezentând
85% din cea
depozitată în anul
anterior
q) ecotaxa, în
valoare de 0,1
lei/bucată,
aplicată pungilor
şi sacoşelor
pentru
cumpărături, cu
mâner integrat
sau aplicat,
fabricate din
materiale
obţinute din
resurse
neregenerabile,
definite potrivit
Ordonanţei de
urgenţă a
Guvernului nr.
195/2005 privind
protecţia
mediului,
aprobată cu
modificări şi
completări prin
Legea nr.
265/2006, cu
modificările şi
completările
ulterioare,
încasată de la
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională astfel
de ambalaje de
desfacere

17 62.715 62.715 0

s) o taxă de 0,3 19 41.847 41.847 0



lei/kg, aplicată o
singură dată
cantităţilor de
uleiuri, pe bază
minerală,
semisintetice,
sintetice, cu sau
fără adaosuri,
datorată de către
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională astfel
de produse. Taxa
se evidenţiază
distinct pe
documentele de
vânzare.
ş) sumele
încasate ca
urmare a aplicării
penalităţii de 100
euro, echivalentă
în lei la cursul de
schimb leu/euro
al BNR valabil la
date de 1 mai a
anului respectiv,
pentru fiecare
tonă de dioxid de
carbon
echivalentă
emisă, plătită de
către operatorul
sau operatorul de
aeronave care nu
a restituit
certificatele de
emisii de gaze cu
efect de seră
corespunzătoare
emisiilor de gaze
cu efect de seră

20 143 143 0



generate în anul
anterior,
penalitate care
creşte anual în
conformitate cu
indicele european
al preţurilor de
consum, potrivit
prevederilor
legale în vigoare
ţ) suma
reprezentând
contravaloarea
certificatelor
verzi
neachiziţionate,
achitată conform
prevederilor art.
12 alin. (2) din
Legea nr.
220/2008 pentru
stabilirea
sistemului de
promovare a
producerii din
surse
regenerabile de
energie,
republicată cu
modificările şi
completările
ulterioare

21 455 455 0

v) o contribuţie
de 2 lei/kg,
datorata de
operatorii
economici
autorizaţi pentru
preluarea
obligaţiilor
anuale de
valorificare a
deşeurilor de

22 900 900 0



ambalaje,
respectiv de
gestionare a
anvelopelor
uzate, plata
făcându-se pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
deşeuri
corespunzătoare
obiectivelor
anuale, stabilite
de legislaţia în
vigoare, şi
cantităţile efectiv
valorificate,
respectiv
gestionate în
numele clienţilor
pentru care au
preluat
obligaţiile;
w) o contribuţie
în cuantumul
prevăzut în anexa
nr. 5, datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională
echipamente
electrice şi
electronice

23 13.500 13.500 0

x) o contribuţie
de 4 lei/kg de
baterii şi
acumulatori
portabili, datorată
de operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională baterii
Şi acumulatori

24 540 540 0



portabili
C. VENITURI
NEFISCALE

 4.850 683.850 679.000

C.1 VENITURI
DIN
PROPRIETATE

30.10 0 679.000 679.000

Venituri din
vânzarea
certificatelor de
emisii de gaze cu
efect de seră

30.10.11 0 679.000 679.000

VENITURI DIN
DOBÂNZI

31.10 4.850 4.850 0

Alte venituri din
dobânzi

31.10.03 4.850 4.850 0

    0
TOTAL
CHELTUIELI

   0

I. Credite de
angajament

 392.852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 519.852 1.383.852 864.000

CHELTUIELI
CURENTE

01   0

I. Credite de
angajament

 392 852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 519.852 1.383.852 864.000

ALTE
TRANSFERURI

55   0

I. Credite de
angajament

 392.852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 510.852 1.383.852 864.000

CAPITOLUL
Protecţia
mediului

74.10   0

Subcap.
Reducerea şi
controlul

74.10.03   0



poluării
ALTE
TRANSFERURI

55   0

Transferuri
interne

55.01   0

I. Credite de
angajament

 392.852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 519.852 1.383.852 864.000

VIII.
PROIECTE CU
FINANŢARE
DIN FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSA
BILE (FEN)
POSTADERAR
E

56 0  0

Alte cheltuieli
ocazionate de
implementarea
programelor cu
finanţare din FEN

56.23 0  0

Transferuri
reprezentând
cofinanţare
publică în cadrul
programului SEE,
pentru promotorii
de
proiect/beneficiar
ii instituţii
publice

56.35 0  0

Transferuri
reprezentând
cofinanţare
publică în cadrul
programului SEE,
pentru promotorii
de
proiect/beneficiar
ii alţii decât

56.37 0  0



instituţii publice
EXCEDENT/DE
FICIT

- -154.109 -339.109 -185.000

Total venituri  365.743 1.044.743 879.000
Total cheltuieli  519.352 1.383.852 864.000
*deficitul de 339.109 mii lei se va acoperi din excedentul anilor precedenţi.

ANEXA nr. 1b:BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ADMINISTRAŢIEI
FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2018 - RECTIFICAT

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

mii lei

Denumire
indicator

Cod Program 2018 Program 2018
rectificat

Modificări +/-

1 2 3 4 5=4-3
TOTAL
VENITURI

 40.499 76.235 35.736

I. VENITURI
CURENTE

 40.499 76.235 35.736

A. VENITURI
FISCALE

 40 099 40.099 0

A6. ALTE
IMPOZITE ŞI
TAXE
FISCALE

18.10 40.099 40.099 0

Alte impozite şi
taxe fiscale

18.10.50 40.099 40.099 0

a) o contribuţie
de 3% din
veniturile
realizate din
vânzarea
deşeurilor
metalice feroase
şi neferoase,
obţinute de către
generatorul
deşeurilor,
persoană fizică

01 7.227 7.227 0



sau juridică.
Sumele se reţin
prin stopaj la
sursă de către
operatorii
economici care
desfăşoară
activităţi de
colectare şi/sau
valorificare a
deşeurilor, care
au obligaţia să le
vireze la Fondul
pentru mediu
b) taxele pentru
emisiile de
poluanţi în
atmosferă,
datorate de
operatorii
economici
deţinători de
surse staţionare a
căror utilizare
afectează factorii
de mediu

02 850 850 0

c) taxele încasate
de la proprietarii
sau, după caz,
administratorii de
depozite pentru
deşeurile inerte şi
nepericuloase
încredinţate de
către terţi în
vederea
eliminării finale
prin depozitare

03 1000 1000 0

d) o contribuţie
de 2 lei/kg,
datorată de
operatorii
economici care

04 7.200 7.200 0



introduc pe piaţa
naţională bunuri
ambalate, care
distribuie pentru
prima dată pe
piaţa naţională
ambalaje de
desfacere şi de
operatorii
economici care
închiriază, sub
orice formă, cu
titlu profesional,
ambalaje, pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
deşeuri de
ambalaje
corespunzătoare
obiectivelor
minime de
valorificare sau
incinerare în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie şi de
valorificare prin
reciclare şi
cantităţile de
deşeuri de
ambalaje efectiv
valorificate sau
incinerate în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie şi
valorificate prin
reciclare
e) o contribuţie
de 2% din
valoarea

05 1.386 1.386 0



substanţelor
clasificate prin
acte normative ca
fiind periculoase
pentru mediu,
introduse pe piaţa
naţională de către
operatorii
economici
f) o contribuţie de
2% din veniturile
realizate din
vânzarea masei
lemnoase şi/sau a
materialelor
lemnoase
obţinute de către
administratorul,
respectiv
proprietarul
pădurii, cu
excepţia lemnelor
de foc, arborilor
şi arbuştilor
ornamentali,
pomilor de
Crăciun, răchitei
şi puieţilor

06 5.725 5.725 0

i) o contribuţie de
2 lei/kg anvelopă,
datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională
anvelope noi
şi/sau uzate
destinate
reutilizării, pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
anvelope
corespunzătoare

09 191 191 0



obligaţiilor
anuale de
gestionare
prevăzute în
legislaţia în
vigoare şi
cantităţile efectiv
gestionate
j) o contribuţie de
3% din suma care
se încasează
anual pentru
gestionarea
fondurilor de
vânătoare, plătită
de către
gestionarii
fondurilor de
vânătoare

10 160 160 0

n) cuantumul
taxelor pentru
emiterea avizelor,
acordurilor şi a
autorizaţiilor de
mediu

14 15 15 0

p) o contribuţie
de 100 lei/tonă,
datorată de
unităţile
administrativ-
teritoriale sau,
după caz,
subdiviziunile
administrativ-
teritoriale ale
municipiilor, în
cazul
neîndeplinirii
obiectivului anual
de reducere cu
15% a cantităţilor
de deşeuri
municipale

16 3.000 3.000 0



eliminate prin
depozitare, plata
făcându-se pentru
diferenţa dintre
cantitatea efectiv
depozitată şi
cantitatea
reprezentând
85% din cea
depozitată în anul
anterior
q) ecotaxa, în
valoare de 0,1
lei/bucată,
aplicată pungilor
şi sacoşelor
pentru
cumpărături, cu
mâner integrat
sau aplicat,
fabricate din
materiale
obţinute din
resurse
neregenerabile,
definite potrivit
Ordonanţei de
urgenţă a
Guvernului nr.
195/2005 privind
protecţia
mediului,
aprobată cu
modificări şi
completări prin
Legea nr.
265/2006, cu
modificările şi
completările
ulterioare,
încasată de la
operatorii
economici care

17 6.968 6.968 0



introduc pe piaţa
naţională astfel
de ambalaje de
desfacere
s) o taxă de 0,3
lei/kg, aplicată o
singură dată
cantităţilor de
uleiuri, pe bază
minerală,
semisintetice,
sintetice, cu sau
fără adaosuri,
datorată de către
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională astfel
de produse. Taxa
se evidenţiază
distinct pe
documentele de
vânzare,

19 4.650 4.650 0

ş) sumele
încasate ca
urmare a aplicării
penalităţii de 100
euro, echivalentă
în lei la cursul de
schimb leu/euro
al BNR valabil la
data de 1 mai a
anului respectiv,
pentru fiecare
tonă de dioxid de
carbon
echivalentă
emisă, plătită de
către operatorul
sau operatorul de
aeronave care nu
a restituit
certificatele de

20 16 16 0



emisii de gaze cu
efect de seră
corespunzătoare
emisiilor de gaze
cu efect de seră
generate în anul
anterior,
penalitate care
creşte anual în
conformitate cu
indicele european
al preţurilor de
consum, potrivit
prevederilor
legale în vigoare
ţ) suma
reprezentând
contravaloarea
certificatelor
verzi
neachiziţionate,
achitată conform
prevederilor art.
12 alin. (2) din
Legea nr.
220/2008 pentru
stabilirea
sistemului de
promovare a
producerii din
surse
regenerabile de
energie,
republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare

21 51 51 0

v) o contribuţie
de 2 lei/kg,
datorată de
operatorii
economici
autorizaţi pentru

22 100 100 0



preluarea
obligaţiilor
anuale de
valorificare a
deşeurilor de
ambalaje,
respectiv de
gestionare a
anvelopelor
uzate, plata
făcându-se pentru
diferenţa dintre
cantităţile de
deşeuri
corespunzătoare
obiectivelor
anuale, stabilite
de legislaţia în
vigoare, şi
cantităţile efectiv
valorificate,
respectiv
gestionate în
numele clienţilor
pentru care au
preluat obligaţiile
w) o contribuţie
în cuantumul
prevăzut în anexa
nr. 5, datorată de
operatorii
economici care
introduc pe piaţa
naţională
echipamente
electrice şi
electronice

23 1.500 1.500 0

x) o contribuţie
de 4 lei/kg de
baterii şi
acumulatori
portabili, datorată
de operatorii

24 60 60 0



economici care
introduc pe piaţa
naţională baterii
şi acumulatori
portabili
C. VENITURI
NEFISCALE

 400 36.136 35.736

C.1. VENITURI
DIN
PROPRIETATE

30.10 0 35.736 35.736

Venituri din
vânzarea
certificatelor de
emisii de gaze cu
efect de seră

30.10.11 0 35.736 35.736

VENITURI DIN
DOBÂNZI

31.10 400 400 0

Alte venituri din
dobânzi

31.10.03 400 400 0

TOTAL
CHELTUIELI

    

I. Credite de
angajament

 32.928 33.078 150

II. Credite
bugetare

 32.928 33.078 150

CHELTUIELI
CURENTE

01    

I. Credite de
angajament

 31.689 31.689 0

II. Credite
bugetare

 31.689 31.689 0

     
CHELTUIELI
DE PERSONAL

10    

I. Credite de
angajament

 23.787 23.787 0

II. Credite
bugetare

 23.767 23.787 0

BUNURI ŞI
SERVICII

20    



I. Credite de
angajament

 7.861 7.881 0

II. Credite
bugetare

 7.861 7.861 0

PROIECTE CU
FINANŢARE
DIN FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSA
BILE (FEN)
POSTADERAR
E

56    

I. Credite de
angajament

 41 41 0

II. Credite
bugetare

 41 41 0

CHELTUIELI
DE CAPITAL

70    

I. Credite de
angajament

 1.239 1.389 150

II. Credite
bugetare

 1.239 1.389 150

ACTIVE
NEFINANCIAR
E

71    

I. Credite de
angajament

 1.239 1.389 150

II. Credite
bugetare

 1.239 1.389 150

CAPITOLUL
Protecţia
mediului

74.10    

Subcap.
Administraţie
centrală

74.10.01    

I. Credite de
angajament

 32.928 33.078 150

II. Credite
bugetare

 32.928 33.078 150

CHELTUIELI 01    



CURENTE
I. Credite de
angajament

 31.689 31.689 0

II. Credite
bugetare

 31.689 31.689 0

CHELTUIELI
DE PERSONAL

10    

I. Credite de
angajament

 23.787 23.787 0

II. Credite
bugetare

 23.787 23.787 0

Cheltuieli
salariale în bani

10.01    

I. Credite de
angajament

 22.968 22.988 0

II. Credite
bugetare

 22.968 22.968 0

Salariu de bază 10.01.01    

I. Credite de
angajament

 20.350 20.350 0

II. Credite
bugetare

 20.350 20.350 0

Sporuri pentru
condiţii de munca

10.01.05    

I. Credite de
angajament

 1.770 1.720 -50

II. Credite
bugetare

 1.770 1.720 -50

Indemnizaţii
plătite unor
persoane din
afara unităţii

10.01.12    

I. Credite de
angajament

 600 600 0

II. Credite
bugetare

 600 600 0

Indemnizaţii de
delegare

10.01.13    

I. Credite de  60 110 50



angajament
II. Credite
bugetare

 60 110 50

Alte drepturi
salariale în bani

10.01.30    

I. Credite de
angajament

 188 188 0

II. Credite
bugetare

 188 188 0

Cheltuieli
salariale în
natură

10.02    

I. Credite de
angajament

 1 1 0

II. Credite
bugetare

 1 1 0

Vouchere de
vacanţă

10.02.06    

I. Credite de
angajament

 1 1 0

II. Credite
bugetare

 1 1 0

     
Contribuţii 10.03    

I. Credite de
angajament

 818 818 0

II. Credite
bugetare

 818 818 0

Contribuţii de
asigurări sociale
de stat

10.03.01    

I. Credite de
angajament

 220 220 0

II. Credite
bugetare

 220 220 0

Contribuţii da
asigurările de
şomaj

10.03.02    

I. Credite de  7 7 0



angajament
II. Credite
bugetare

 7 7 0

Contribuţii de
asigurări sociale
de sănătate

10.03.03    

I. Credite de
angajament

 72 72 0

II. Credite
bugetare

 72 72 0

Contribuţii de
asigurări pentru
accidente de
muncă şi boli
profesionale

10.03.04    

I. Credite de
angajament

 3 3 0

II. Credite
bugetare

 3 3 0

Contribuţia
asiguratorie
pentru munca

10.03.07    

I. Credite de
angajament

 516 516 0

II. Credite
bugetare

 516 516 0

     
BUNURI ŞI
SERVICII

20    

I. Credite de
angajament

 7.861 7.861 0

II. Credite
bugetare

 7.861 7.861 0

Bunuri şi
servicii

20.01    

I. Credite de
angajament

 4222 4.317 95

II. Credite
bugetare

 4.222 4.317 95



Furnituri de birou 20.01.01    
I. Credite de
angajament

 367 367 0

II. Credite
bugetare

 367 367 0

Încălzit, iluminat
şi forţă motrică

20.01.03    

I. Credite de
angajament

 225 300 75

II. Credite
bugetare

 225 300 75

Apă canal şi
salubritate

20.01.04    

I. Credite de
angajament

 50 70 20

II. Credite
bugetare

 50 70 20

Carburanţi şi
lubrifianţi

20.01.05    

I. Credite de
angajament

 420 420 0

II. Credite
bugetare

 420 420 0

Piese de schimb 20.01.06    

I. Credite de
angajament

 10 10 0

II. Credite
bugetare

 10 10 0

Poştă,
telecomunicaţii,
radio, tv, internet

20.01.08    

I. Credite de
angajament

 550 550 0

II. Credite
bugetare

 550 550 0

Materiale şi
prestări de
servicii cu
caracter

20.01 09    



funcţional
I. Credite de
angajament

 100 100 0

II. Credite
bugetare

 100 100 0

Alte bunuri şi
servicii pentru
întreţinere şi
funcţionare

20.01.30    

I. Credite de
angajament

 2500 2500 0

II. Credite
bugetare

 2500 2500 0

Reparaţii
curente

20.02    

I. Credite de
angajament

 50 50 0

II. Credite
bugetare

 50 50 0

Bunuri de
natura
obiectelor de
inventar

20.05    

Alte obiecte de
inventar

20.05.30   0

I. Credite de
angajament

 170 170 0

II. Credite
bugetare

 170 170 0

Deplasări
detaşări
transferări

20.06    

I. Credite de
angajament

 1.000 1.100 100

II. Credite
bugetare

 1.000 1.100 100

Deplasări interne
detaşări
transferări

20.06.01    

I. Credite de  900 900 0



angajament
II. Credite
bugetare

 900 900 0

Deplasări în
străinătate

20.06.02    

I. Credite de
angajament

 100 200 100

II. Credite
bugetare

 100 200 100

Cărţi, publicaţii
şi materiale
documentare

20.11    

I. Credite de
angajament

 10 10 0

II. Credite
bugetare

 10 10 0

Pregătire
profesională

20.13    

I. Credite de
angajament

 500 300 -200

II. Credite
bugetare

 500 300 -200

Protecţia muncii 20.14    

I. Credite de
angajament

 50 50 0

II. Credite
bugetare

 50 50 0

Cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare
derivate din
acţiuni în
reprezentarea
intereselor
statului, potrivit
dispoziţiilor
legale

20.25    

I. Credite de
angajament

 500 600 100

II. Credite  500 600 100



bugetare
Alte cheltuieli 20.30    

I. Credite de
angajament

 1.359 1.264 -95

II. Credite
bugetare

 1.359 1.264 -95

Protocol şi
reprezentare

20.30.02    

I. Credite de
angajament

 60 60 0

II. Credite
bugetare

 60 60 0

Prime de
asigurare non-
viaţă

20.30.03    

I. Credite de
angajament

 75 75 0

II. Credite
bugetare

 75 75 0

Chirii 20.30.04    

I. Credite de
angajament

 40 40 0

II. Credite
bugetare

 40 40 0

Executarea silită
a creanţelor
bugetare

20.30.09    

I. Credite de
angajament

 500 405 -95

II. Credite
bugetare

 500 405 -95

Alte cheltuieli cu
bunuri şi servicii

20.30.30    

I. Credite de
angajament

 684 684 0

II. Credite
bugetare

 684 684 0

VIII.
PROIECTE CU

56    



FINANŢARE
DIN FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSA
BILE (FEN)
POSTADERAR
E
I. Credite de
angajament

 41 41 0

II. Credite
bugetare

 41 41 0

Mecanismul
financiar SEE

56.17    

Cheltuieli
neeligibile

56.17.03    

I. Credite de
angajament

 41 41 0

II. Credite
bugetare

 41 41 0

Transferuri
reprezentând
cofinanţare
publică în cadrul
programului SEE,
pentru promotorii
de
proiect/beneficiar
ii instituţii
publice

56.35    

I. Credite de
angajament

 0  0

II. Credite
bugetare

 0  0

CHELTUIELI
DE CAPITAL

70    

I. Credite de
angajament

 1.238 1.389 150

II. Credite
bugetare

 1.239 1.389 150

ACTIVE 71    



NEFINANCIAR
E
Active fixe 71.01    

Mobilier,
aparatură,
birotică şi alte
active corporale

71.01.03    

I. Credite de
angajament

 583 633 50

II. Credite
bugetare

 583 633 50

Alte active fixe 71.01.30    

I. Credite de
angajament

 656 756 100

II. Credite
bugetare

 656 756 100

DEFICIT/EXCE
DENT

 7.571 43.157 35.586

Total venituri  40.499 76.235 35.736
Total cheltuieli  32928 33.078 150

ANEXA nr. 2:LISTA SUMELOR ALOCATE PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CATEGORIILOR DE PROIECTE

PRIORITARE FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU ÎN ANUL 2018
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

mii lei

Denumire
Program

COD Program 2018 Program 2018
Rectificat

Modificări +/-

1 2 3 4 5-4-5
TOTAL
CHELTUIELI

55,01    

I. Credite de
angajament

 392.852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 519.852 519.852 519.852

finanţate din:
venituri proprii

55,01    



I. Credite de
angajament

 392.852 1.633.126 1.240.274

II. Credite
bugetare

 519.852 519.852 519.852

ANEXA nr. 2a:LISTA SUMELOR ALOCATE PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU

ÎN ANUL 2018 - RECTIFICATĂ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

mii lei

Denumire
Program

COD Program
2018

Program
modificat
prin OMM
545

Program
2018
Rectificat

Modificări +/-

1  3 4 i  

TOTAL
CHELTUIEL
I

55,01     

I. Credite de
angajament

 392.852 392.852 630.626 237.774

II. Credite
bugetare

 519.852 519.852 704.852 185.000

finanţate din:      

venituri
proprii

55,01     

I. Credite de
angajament

 392.852 392.852 630.626 237.774

II. Credite
bugetare

 519.852 519.852 704.852 185.000

a) reducerea
impactului
asupra
atmosferei,
apei şi solului,
inclusiv
monitorizarea
calităţii
aerului
finanţat din:

01     



- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 20.000 20.000 20.000 0

II. Credite
bugetare

 20.000 20.000 0 -20.000

c) gestionarea
deşeurilor
finanţat din:

03     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 76.745 76.745 166.745 90.000

II. Credite
bugetare

 10.995 10.995 46.995 36.000

d) protecţia
resurselor de
apă, sisteme
integrate de
alimentare cu
apă, staţii de
tratare,
canalizare şi
staţii de
epurare
finanţat din:

04     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 0 0 0 0

II. Credite
bugetare

 175.000 175.000 180.000 5.000

g) împădurirea
terenurilor
degradate,
reconstrucţia
ecologică şi
gospodărirea
durabilă a
pădurilor
finanţat din:

07     



- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 200 1.654 4.654 3.000

II. Credite
bugetare

 20.000 20.000 15.000 -5.000

h) educaţia şi
conştientizare
a publicului
privind
protecţia
mediului
finanţat din:

     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

08 10.000 8.546 25.000 16.454

II. Credite
bugetare

 0 0 25.000 25.000

i) creşterea
producţiei da
energie din
surse
regenerabile
finanţat din:

09     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 5.657 5.657 5.657 0

II. Credite
bugetare

 5.657 5.657 5.657 0

m) efectuarea
de
monitorizări,
studii şi
cercetări în
domeniul
protecţiei
mediului şi
schimbărilor
climatica

13     



privind sarcini
derivate din
acorduri
internaţionale,
directive
europene sau
alte
reglementări
naţionale sau
internaţionale,
precum şi
cercetare -
dezvoltare în
domeniul
schimbărilor
climatice
finanţat din:
- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 26.950 26.950 26.950 0

II. Credite
bugetare

 10.000 10.000 10.000 0

o) închiderea
lazurilor da
decantare din
sectorul
minier
finanţat din:

15     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 0 0 0 0

II. Credite
bugetare

 0 0 0 0

q) instalarea
sistemelor da
încălzire care
utilizează
energie
regenerabilă,

17     



inclusiv
înlocuirea sau
completarea
sistemelor
clasice de
încălzire
finanţat din:
- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 300 300 620 320

II. Credite
bugetare

 35.000 35.000 42.000 7.000

r) Programul
naţional de
îmbunătăţire a
calităţii
mediului prin
realizarea de
spaţii verzi îh
localităţile din
mediul urban
finanţat din:

18     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 0 0 0 0

II. Credite
bugetare

 200 200 200 0

s) Programul
de stimulare a
înnoirii
Parcului auto
naţional
finanţat din:

19     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 133.000 133.000 331.000 198.000

II. Credite
bugetare

 150.000 150.000 348.000 198.000



v) Programul
de dezvoltare
al optimizare a
Reţelei
Naţionale de
Monitorizare a
Calităţii
Aerului
finanţat din:

22     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 0 0 0 0

II. Credite
bugetare

 13.000 13.000 15.000 2.000

w) reducerea
emisiilor de
gaze cu efect
de seră în
transporturi,
prin
promovarea
vehiculelor de
transport rutier
nepoluante din
punct de
vedere
energetic
finanţat din:

23     

- venituri
proprii

     

I. Credite de
angajament

 120.000 120.000 50.000 -70.000 -

II. Credite
bugetare

 80.000 80.000 17.000 -63.000

* deficitul de 339.109 mii lei se va acoperi din excedentul anilor precedenţi.

ANEXA nr. 2b:LISTA SUMELOR ALOCATE CATEGORIILOR DE PROIECTE
PRIORITARE FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU ÎN ANUL 2018

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU



(Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera cod clasificaţie
30.10.11)

mii lei

Denumire
Program

COD Program 2018 Program 2018
Rectificat

Modificări +/-

1 2 3 4 5=4-3
TOTAL
CHELTUIELI

55,01    

I. Credite de
angajament

 0 1.002.500 1.002.500

II. Credite
bugetare

 0 679.000 679.000

finanţate din:     

venituri proprii 55,01    

I. Credite de
angajament

 0 1.002.500 1.002.500

II. Credite
bugetare

 0 679.000 679.000

a) Programul
privind
îmbunătăţirea
calităţii aerului şi
reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră,
utilizând
autovehicule mai
puţin poluante în
transportul public
local de persoane
- autobuze şi
troleibuze
electrice/GNC
finanţat din:

01    

venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 460.000 460.000

II. Credite  0 460.000 460.000



bugetare
b) 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: staţii
de reîncărcare
pentru vehicule
electrice în
municipiile
reşedinţe de judeţ
finanţat din:

02    

venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 92.000 92.000

II. Credite
bugetare

 0 40.000 40.000

c) Programul
privind
dezvoltarea
infrastructurii de
reîncărcare
pentru vehicule
electrice şi
electrice hibrid
plug-in la nivelul
autostrăzilor,
drumurilor
europene şi
drumurilor
naţionale
finanţat din:

03    

venituri proprii     

I. Credite de  0 92.000 92.000



angajament

II. Credite
bugetare

 0 0 0

d) Programul
privind instalarea
de sisteme solare
fotovoltaice
pentru
producerea de
energie electrici
în vederea
acoperirii
necesarului de
consum şi livrării
surplusului în
reţeaua naţională
la gospodăriile
individuale din
regiunile care nu
beneficiază de
finanţare în
cadrul POR
(Bucureşti-Ilfov)
finanţat din:

04    

venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 32.500 32.500

II. Credite
bugetare

 0 20.000 20.000

e) Programul
privind Instalarea
de sisteme solare
fotovoltaice
pentru
gospodăriile
izolate
neracordate la
reţeaua de
distribuţie a
energiei electrice
finanţat din:

05    



venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 230.000 230.000

II. Credite
bugetare

 0 100.000 100.000

f) Programul
privind reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră în
transporturi, prin
promovarea
vehiculelor de
transport rutier
nepoluante şi
eficiente din
punct de vedere
energetic, 2017-
2019 - lit. w) de
la art. 13, alin. (1)
din OUG nr.
196/2005 privind
Fondul pentru
mediu finanţat
din:

06    

venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 70.000 70.000

II. Credite
bugetare

 0 33.000 33.000

g) Programul
vizând
transporturile tip
RO-LA, pentru
stimularea
trecerii
transportului de
marfă dinspre
transportul rutier
către calea ferată,
in scopul
reducerii

07    



emisiilor de gaze
cu efect de seră
din sectorul
transport - lit. a)
de la art. 13, alin.
(1) din OUG nr.
196/2005 privind
Fondul pentru
mediu
finanţat din:
venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 20.000 20.000

II. Credite
bugetare

 0 20.000 20.000

h) Programul
privind finanţarea
Centrului de
Excelenţă NATO
pentru protecţia
mediului, prin
construirea unei
clădiri verzi al
cărei consum de
energie este
aproape egal eu
zero, exemplu de
bune practici în
reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră în
sectorul
rezidenţial
finanţat din:

08    

venituri proprii     

I. Credite de
angajament

 0 6.000 6.000

II. Credite
bugetare

 0 6.000 6.000
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