
 

Nesecret 

 

 

 

 
 

27.04.2015 

 

               INFORMARE DE PRESĂ 

                  Lansarea Programului de Înnoire a Parcului Auto (Rabla) ediția 2015 

 

 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Grațiela GAVRILESCU, împreună cu Președintele 

Administrației Fondului pentru Mediu, Adrian GEARÂP au susținut, în această dimineată, 

o conferință de presă, în fața M.M.A.P, pentru a anunța demararea Programului de 

Înnoire a Parcului Auto (Rabla) ediția 2015. 

“Fiecare persoană fizică din România care are rezidență pe teritoriul țării poate depune 

dosar la dealerii auto pentru achiziționarea unei mașini noi începând de azi,de la ora 

14.00. Sperăm să avem cât mai mulți români interesați să acceseze programul. În acest 

sens, am mărit numărul de beneficiari cu 5000 față de anul trecut, precum și bugetul 

alocat Programului, care  este cu 33% mai mare față de 2015 ”, a declarat ministrul 

Mediului, Grațiela Gavrilescu. 

Noutatea  adusă de Programul din acest an este sprijirea celor care vor să circule 

verde cu eco-bonusuri mult mărite. Astfel, Eco-bonusurile vor fi practic adăugate la 

prima de casare în valoare de 6500 de lei.  

Programul a fost conceput cu eco-bonusuri diferențiate: 

a) un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziționarea unui autovehicul nou al cărui motor 

generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km; 

b) un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem 

de propulsie hibrid (tehnologii hibrid convenționale);  

c) un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric 

hibrid (tehnologii avansate de tip plug-in).  

Important este faptul că, în continuare, se menține posibilitatea cumulării a maxim 

două eco-bonusuri, cu mențiunea că aceasta se poate realiza numai între eco-bonusul 

”a” și ecobonusurile ”b” sau ”c”. 

În cadrul Programului Rabla, ce are o valoare totală de 200 milioane lei, au fost alocate 

20.000 de tichete pentru persoane fizice și 5.000 de tichete pentru persoane juridice și 

instituții publice iar valoarea primei de casare a fost menținută la 6.500 lei. 
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„Dacă cineva optează pentru o mașină care emite mai puțin de 100 de g de CO2 pe un 

km și care este și din categoria hibridelor convenționale, i se va deconta de către AFM 

din costul total al mașinii 8750 RON. În cazul în care cetățenii vor să-și schimbe 

autovehiculul vechi, poluant, cu unul electric, aceștia pot beneficia din partea AFM de 

9750 de lei, a subliniat ministrul Mediului. 

În urma sesiunii de depunere și validare a dosarelor producătorilor, importatorilor de 

autoturisme și distribuitorilor pentru Programul Rabla 2015 au fost validați peste 100 de 

dealeri auto.  

 „Ministerul Mediului a conceput trei programe speciale, prin care vrem să stimulăm 

prezența pe șoselele din România a autovehiculelor prietenoase cu mediul:  Programul 

Rabla - care vine cu eco-bonusuri de până la  4 ori mai mari fața de anii anteriori, 

pentru mașini ca cele din expoziția noastră, Programul Eco-tichetul – prin care 

sprijinim achiziția de autovehicule electrice cu stimulente de până la 6500  de euro și 

Programul de infrastructură pentru autovehicule electrice – pentru ca să eliminăm 

barierele utilizării acestor tipuri de mașini”, a subliniat Ministrul Mediului, Apelor și 

Pădurilor. 

Referindu-se la Programul Eco-tichetul, ministrul Grațiela GAVRILESCU a precizat că 

acest Program poate fi accesat în 2 variante: „fie de sine stătător, accesând eco-tichetul 

în valoare de 20 000 lei la cumpărarea autovehiculul electric, fie concomitent cu 

Programul Rabla, putând astfel beneficia și de prima de casare de 6500 lei, adică în 

total 26500 lei”.  

În prezent, Programul este în avizare interministerială, urmând ca, după ce va fi avizat 

de toate ministerele implicate, acesta să fie lansat publicului larg. 

În cadrul aceleiași conferințe, Președintele AFM Adrian GEARÂP a vorbit despre 

Programul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a autovehiculelor electrice 

precizând că: „Suntem în faza  configurării interne a Programului iar ținta noastră este 

de a crea în România, pe parcursul anilor 2015-2016, circa 10 000 de puncte de 

alimentare. Acestea vor fi amplasate în spațiile publice și în locuri de trafic intens.” 

Cu ocazia lansării Programului de Înnoire a Parcului Auto (Rabla) ediția 2015, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor a amenajat o expoziție auto cu noile tehnologii hibride și 

electrice prezente pe piața autohtonă. 
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