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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

  
Cabinet Preşedinte 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de 

transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

 

Prezentul referat de aprobare are la bază 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 al ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic (Ghid). 

 

Având în vedere necesitatea promovării şi stimulării pieţei vehiculelor nepoluante şi 

eficiente din punct de vedere energetic, corelat cu preocuparea constantă a României pentru 

crearea unui cadru legislativ pentru un mediu curat şi nepoluat, precum şi ţinând cont de 

impactul pozitiv social şi de mediu, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic (Ghid). 

 

Ghidul are rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de 

promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic şi conţine dispoziţii privind: 

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului; 

b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare; 

c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate; 

d) modalitatea de finanţare.   

 

 Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru 

mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor 

autovehiculelor pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare 
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externă care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, aparţinând 

categoriilor de folosinţă M1 şi N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, nepoluante 

şi eficiente din punct de vedere energetic. 

 Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea 

de autovehicule pur electrice sau autovehiculele noi electrice hibride, nepoluante şi eficiente 

din punct de vedere energetic. 

 Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de 

interes general: 

- diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de 

emisiile de gaze de eşapament; 

- diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase 

de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea 

treptată a acestora cu autovehicule electrice. 

 Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului îl reprezintă numărul de 

vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

achiziţionate prin program. 

 

 Cuantumul ecotichetului, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de: 

a) 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric; 

b) 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de 

alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km. 

 În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul pur electric sau un 

autovehicul nou electric hibrid, prin Programul de promovare a vehiculelor de transport 

rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu 

prima de casare. 

 În cazul în care un solicitant din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou electric hibrid, cu sursă de 

alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, prin 

Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct 

de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu ecobonusul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. 

c) din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea 

Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, respectiv 

cu ecobonusul în cuantum de 2.500 lei. 

Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care atât 

solicitantul, cât şi producătorul îndeplinesc condiţiile prevăzute în cadrul Programului de 
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promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.  

  

 Solicitantul beneficiază de un (1) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul pur 

electric sau unui autovehicul nou electric hibrid şi poate achiziţiona mai multe autovehicule, 

beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete. 

 

  

 Beneficiază de ecotichet orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

- are domiciliul sau reşedinţa în România; 

- nu are obligaţii de plată la bugetul local; 

- s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul pur electric 

sau unui autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere; 

- a achiziţionat autovehicul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid de la 

producătorul validat care a eliberat nota de înscriere. 

  Beneficiază de ecotichet solicitantul - persoană juridică, unitate administrativ-

teritorială şi instituţia publică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 

- a obţinut, din partea Autorităţii, aprobarea dosarului de acceptare; 

- s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul pur electric 

sau unui autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;  

- a achiziţionat autovehiculul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid de la 

producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.  

 Beneficiază de ecotichet solicitantul - persoana fizică, persoană juridică, unitatea 

administrativ-teritorială şi instituţia publică, cu sediul profesional în România, care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

- intenţionează să achiziţioneze autovehiculul pur electric de la un producător din Uniunea 

Europeană; 

- a obţinut, din partea Autorităţii, aprobarea dosarului de acceptare. 

 

 Solicitarea ecotichetelor de către solicitantul persoană fizică şi de către persoană 

juridică, unitatea administrativ-teritorială şi instituţia publică, cu sediul profesional în 

România, care intenţionează să achiziţioneze un autovehicul pur electric sau un autovehicul 

nou electric hibrid de la producătorul validat, se face prin înscrierea la unul dintre aceştia, 

care a încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea. 

Producatorul validat eliberează ecotichetul, generat de aplicația PPVTRNE, după 

verificarea documentelor din dosarul de participare şi după introducerea în sistemul 

PPVTRNE a datelor privind atributele de identificare a solicitantului şi a datelor privind 
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certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului 

local. 

 

 Solicitarea ecotichetelor de către solicitantul persoana fizică, persoană juridică, 

unitatea administrativ-teritorială şi instituţia publică, care intenţionează să achiziţioneze un 

autovehicul pur electric de la un producător din Uniunea Europeană, se face prin depunerea 

unei cereri de alocare ecotichet şi constituirea unui dosar de acceptare la Autoritate.  

 Decontarea ecotichetelor de efectuează după publicarea pe pagina de internet a 

Autorităţii a listei solicitanţilor acceptaţi, precum şi a sumelor aprobate acestora, în baza 

contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea şi a cererii de tragere însoţită de 

următoarele documente: 

- contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric nou,; 

-  cartea de identitate a autovehiculului electric nou; 

- certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric nou; 

- certificatul de conformitate a autovehiculului electric nou; 

- documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului pur electric. 

 

 Nota de înscriere este valabil maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai 

târziu de data de 25 noiembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului. Ultima cerere 

de tragere se poate depune până cel mai târziu la data 25 noiembrie inclusiv a anului de 

desfăşurare a programului, iar decontarea se va efectua până cel mai târziu la data de 15 

decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului. 

 

 Față de cele de mai sus, vă rog să analizați și să hotărâți asupra proiectului de Ordin 

al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de promovare a 

vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. 

 

   Cu deosebită consideraţie, 

 

PREŞEDINTE 

Adrian GEARÂP 

 

 

Întocmit 

Director DJRU 

Graţiela DUMITRACHE 


