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REFERAT DE APROBARE 

a 

Ghidului de finanţare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin 

instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace 

permise de lege destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul 

culturilor sau așezărilor 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 

(3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de Ordin 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind protecția speciilor de 

faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor 

electrice ori a altor mijloace permise de lege destinate alungării sau împiedicării 

pătrunderii animalelor în interiorul culturilor sau așezărilor. 

 

 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 

alin. (1) lit. ff) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit art. 13 alin. (4) din actul normativ menționat, ” Condiţiile de 

finanţare a proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) 

lit. a)-l), n), q)-s), u), w) -y), cc), dd) şi ff) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent 

fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu 

şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului.” 

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ, având rolul de a furniza 

informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului privind protecția speciilor de faună 

sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a 

altor mijloace permise de lege destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în 

interiorul culturilor sau așezărilor. 

Scopul programului îl reprezintă protecția speciilor de faună sălbatică, prin măsuri 

constând în instalarea de echipamente și/sau montajul dispozitivelor de tipul gardurilor 

electrice ori a altor mijloace, permise de lege, ori prin efectuarea de lucrări de împrejmuire 

sau instalare de garduri, destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor din 
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speciile de faună de interes cinegetic în interiorul culturilor sau așezărilor; speciile de faună 

de interes cinegetic sunt prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 la Legea 407/2006 a vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul 

pentru mediu pentru: 

1. achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajului de dispozitive de tipul 

gardurilor electrice (generator impulsuri, role fir gard electric, izolator inel gard 

electric, conectori fir gard electric și tijă împământare) ori a altor mijloace, permise 

de lege, destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor din speciile de 

faună de interes cinegetic în interiorul culturilor sau așezărilor; 

2. efectuarea de lucrări de împrejmuire ori instalare de garduri la limita culturilor sau 

așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună de interes cinegetic 

ori amplasate pe traseele acestora. 

Valoarea maximă acordată în cadrul unui proiect este de 3.500.000 de lei, 

reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 

Solicitantul eligibil este autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, 

instituţia publică sau regia autonomă din subordinea autoritatii administraţiei publice 

centrale/locale, cu sediul în România și care, îndeplinind și celelalte condiții prevăzute în 

ghid, este proprietar/coproprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează 

proiectul, deținător al unui drept de proprietate publică/administrare al imobilului-teren pe 

care se implementează proiectul. 

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele: 

a) cheltuielile pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii; 

b) documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii ori 

pentru taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare, astfel 

cum sunt prevăzute la subcapitolele nr. 3.2 și 5.2.5 din conţinutul-cadru al devizului 

general al obiectivului de investiţii aprobat prin anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) cheltuielile pentru investiţia de bază, dintre cele prevăzute în ghid; 

d) cheltuieli cu manopera / lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; 

e) cheltuieli pentru informare și publicitate conform capitolului nr. 5.4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

f) TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost 

solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, 

potrivit prevederilor legale. 

Cheltuielile cu montajul/instalarea/construirea, realizate în regie proprie, nu sunt 

eligibile. 
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Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente / dispozitive sunt eligibile dacă 

produsele achiziţionate sunt noi. 

 

Ghidul de finanțare în forma prezentată a fost avizat în ședința Comitetului director 

al Administrației Fondului pentru Mediu din 08.10.2021. 

 

Pentru motivele invocate, ținând seama de importanța și scopul acestui program, vă 

rugăm să aprobați emiterea Ghidului de finanţare a Programului privind protecția 

speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul 

gardurilor electrice ori a altor mijloace permise de lege destinate alungării sau 

împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul culturilor sau așezărilor. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Fülöp Lóránd - Árpád 

 

 

 

 

Director Direcția Juridică,        

Emilia Pavel    
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