Ministerul Mediului, Apelor qi P[durilor
Agen{ia lr{a{ionali pe ntru Protec{ia Mediului

Asentia pentru Protec{ia Mediului Gala{i
INFORMARE DE PRESA

iNCr,r iNSCnTnRILE IN PROGRAMUL CASA VERDE CLASIC!
Agen{ia pentru Proteclia Mediului Galali vd informeazd. cd" incep0nd cu 10 octombrie
2016 se pot depune la sediul instituliei din str. Regiment l1 Siret nr. 2 dosarele de
finan{are in vederea instaldrii panourilor solare presurizate/nepresutizate sau a
pompelor de cdldur6, in cadrul Programului Casa Verde Clasic- persoane fzice.
Scopul acestui program il reprezintd imbunitdlirea calitalii aerului, apei qi solului
prin reducerea gradului de poluare cauzatd de arderea lemnului Ei a combustibililpr
fosili utilizati pentru producerea energiei termice, precum qi stimularea utrlizdrii
sistemelor care folosesc energie regenerabilS.
Cuantumul finan![rii, criteriile de eligibilitate ale solicitantului, con{inutul dosarului,
precum Ei alte informa{ii cu privire la derularea programului se gisesc in Ghidul de
finanlare, aprobat prin Ordinul de ministru nr.1817 dtn 20 septembrie 2016, afigat pe

pagina de internet a Administraliei Fondului pentru Mediu: http://www.afm.ro/programul Cass Verde Clasic - persoane fiziceDosarul de finan(are se depune personal, legat, paginat gi opisat, intr-un singur
exemplar, in plic A4" la Agen{ia pentru Protec{ia Mediului Gala{i, doar daqd
documentafia este comPlet[.
Un solicitant poate depune o singurl cerere de finan{are pentru un singur tip de
proiect aferent unui singur imobil, respectiv construc{ie gi teren, iar cererea de
finan(are se completeazl prin tehnoredactare com puterizatd.
Persoanele fizice care au mai primit finan{are in cadrul aceluiaqi programt
pentru acelaqi imobil in sesiunile derulate anterior (2010 qi 2011) nu indeplinesc
criteriile de eligibilitate a solicitantului ale prezentului program.
La epuizarea sumei aferente sesiunii, alocate judeJului Gala{i, nu se mai primesc
cereri de finanfare. Pentru judelul Galali a fost alocatd suma de 1.598-777 lei.
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