
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1223 din 11/08/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 26/08/2010 

pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 

sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor nr. 950/2010 

 
 

    În baza art. 13 alin. (1) lit. q) 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,  
    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  
 
 
   Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire 
ce utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 
950/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 18 iunie 
2010, se modifică după cum urmează:  
   1. La articolul 20, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:  
    "(3) Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către 
părţile contractante şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 
12 luni de la data semnării.  
    (4) Dosarul de decontare va fi depus la sediul Autorităţii nu mai târziu de data de 
15 decembrie a fiecărui an."  
   2. În anexa nr. 5, la articolul 3, punctul 1 va avea următorul cuprins:  
    "1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi 
încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la 
data semnării."  
   3. În anexa nr. 5, la articolul 3, punctul 2 se abrogă.  
   4. În anexa nr. 5, la articolul 8, punctul 6 se abrogă.  
   Art. II. - Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.  
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
 
    Bucureşti, 11 august 2010.  
    Nr. 1.223.  



 


