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ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

Serviciul Administrativ şi Relaţii Mass-Media 
 
Nr.39.074/23.06.2010 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Începe Programul “ Casa Verde” ! 
 

 
Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire 

care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, 
denumit popular Programul „Casa Verde”  va fi operaţional, iar persoanele fizice îşi 
pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu 
din localităţile unde domiciliază.  

Bugetul alocat Programului pentru anul 2010 este de 110 milioane lei, fiind 
distribuit la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de locuitori al acestuia şi poate fi 
consultat în anexa comunicatului de presă.  

Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea 
gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea 
energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră. 

Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care 
folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. 

 Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor 
sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:  

•  până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;  
•  până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură; 
•  până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de 

peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri 
vegetale, agricole, forestiere, silvice.  

 
În cadrul acestui Program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 
• este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României; 
• este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează 

proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare 
la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau 
dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică; 
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• nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare; 

• în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat 
dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi 
cu efect negativ asupra mediului. 

  
  Persoanele fizice, interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta 
ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
409/18.06.2010 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru 
Mediu (http://www.afm.ro/program_casa_verde.php).   

Singurele informaţii oficiale privind modul de derulare a acestui Program 
sunt cele transmise în mass-media sub formă de comunicate de presă din partea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, 
precum şi cele publicate pe paginile web www.mmediu.ro şi www.afm.ro.  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviciul Administrativ şi Relaţii Mass-Media al Administraţiei Fondului pentru 
Mediu 
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       Anexa nr. 1 

 

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire 

Sume distribuite pe judeţe 

 

Judeţ Nr. locuitori/jud. Suma alocată/jud. 
(Lei) 

ALBA 382.747 1.941.895 

ARAD 461.791 2.342.930 

ARGES 652.625 3.311.140 

BACAU 706.623 3.585.103 

BIHOR 600.246 3.045.392 

BISTRIA-NASAUD 311.657 1.581.214 

BOTOSANI 452.834 2.297.486 

BRAILA 373.174 1.893.325 

BRASOV 589.028 2.988.476 

BUCURESTI 1.926.334 9.773.396 

BUZAU 496.214 2.517.578 

CALARASI 324.617 1.646.968 

CARAS-SEVERIN 333.219 1.690.611 

CLUJ 702.755 3.565.479 

CONSTANTA 715.151 3.628.371 

COVASNA 222.449 1.128.611 

DAMBOVITA 541.763 2.748.674 

DOLJ 734.231 3.725.174 

GALATI 619.556 3.143.362 

GIURGIU 297.859 1.511.209 

GORJ 387.308 1.965.035 

HARGHITA 326.222 1.655.111 

HUNEDOARA 485.712 2.464.295 

IALOMITA 296.572 1.504.680 

IASI 816.910 4.144.652 

ILFOV 300.123 1.522.696 

MARAMURES 510.110 2.588.080 

MEHEDINTI 306.732 1.556.227 

MURES 580.851 2.946.990 
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NEAMT 554.516 2.813.377 

OLT 489.274 2.482.367 

PRAHOVA 829.945 4.210.786 

SALAJ 248.015 1.258.322 

SATU MARE 367.281 1.863.427 

SIBIU 421.724 2.139.647 

SUCEAVA 688.435 3.492.825 

TELEORMAN 436.025 2.212.205 

TIMIS 677.926 3.439.507 

TULCEA 256.492 1.301.331 

VALCEA 413.247 2.096.639 

VASLUI 455.049 2.308.724 

VRANCEA 387.632 1.966.679 

Total 21.680.974 110.000.000 
 

 

 

 


