
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabla 
2013 
Ghid de informatii 
utile 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 



1. CE ESTE PROGRAMUL  „RABLA”?  

Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto, cunoscut in special sub numele de Rabla, este 

un program guvernamental, sustinut din fonduri alocate de Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice, in vederea eliminarii din trafic a autovehiculelor vechi si inlocuirii acestora cu altele 

noi, mai putin poluante. 

 

2. CUM FUNCTIONEAZA PROGRAMUL RABLA? 

Modul de functionare a programului consta in acordarea unei reduceri la achizitia unui 

autovehicul nou, in cazul in care cumparatorul face dovada ca a casat masina veche.  

Diferenta dintre pretul masinii noi si prima de casare obtinuta de la stat se achita din surse 

proprii, prin credit bancar sau printr-un contract de leasing financiar. 

 

3. CUI SE ADRESEAZA PROGRAMUL  „RABLA”?  

Programul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care detin autovehicule mai vechi de 10 

ani.  

In acelasi timp, programul se adreseaza si unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice 

sau institutelor de cercetare-dezvoltare infiintate ca institutii publice, care detin autovehicule 

mai vechi de 5 ani. 

 

4. DE CE TREBUIAU SCHIMBATE REGULILE DE FUNCTIONARE A VECHIULUI 

PROGRAM? 

Schimbarile produse au in vedere eficientizarea programului.  

Un obiectiv important consta in eliminarea problemelor de functionare a programului din 

trecut. Anul trecut, prin cumulul de tichete, s-a creat o intreaga piata neagra a acestor tichete, 

iar multi cetateni au avut de suferit. 

 

5. CE SCHIMBARI SURVIN IN PROGRAMUL RABLA IN 2013? 



Pentru cumpararea unui autovehicul nou se va utiliza un singur tichet valoric, fata de 3 tichete 

cate se foloseau in trecut. Insa valoarea noului tichet este de 6500 de lei, fata de 3800 lei cat a 

fost acordat anul trecut. 

Un alt element de noutate a programului se refera la perioada in care poate fi utilizat tichetul 

primit. In termen de 45 de zile cei care doresc sa-si achizitioneze un autovehicul si detin un 

tichet valoric, il pot depune la dealer. 

Pentru evitarea traficului cu tichete valorice, s-a decis ca termenul in care proprietarul unui 

autovehicul obtine certificatele de distrugere, de radiere si tichetul sa fie de maxim 10 zile.   

Repartizarea tichetelor valorice nu va fi egala in fiecare judet, ci va tine cont de numarul 

masinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judetene (v. punctul 9). 

Lista colectorilor validati AFM va cuprinde o rubrica special dedicata numarului de tichete 

repartizate, respectiv distribuite (v. punctul 9). 

Se vor acorda si facilitati suplimentare pentru persoanele care doresc sa achizitioneze prin 

programul Rabla autovehicule cat mai prietenoase cu mediul (v. punctul 12). 

 

6. CATE VOUCHERE VOR FI ELIBERATE DE CATRE AUTORITATILE COMPETENTE? 

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice va emite, prin intermediul Administratiei Fondului 

de Mediu, 20.000 de tichete pentru Programul Rabla, dintre care 17.000 pentru persoane 

fizice si juridice si 3.000 de tichete pentru institutiile publice. 

 

7. DE CAND SE VOR PUTEA OBTINE CONCRET VOUCHERELE? 

Dupa aprobarea Ghidului de finantare a Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto 

National, se va desfasura sesiunea de depunere si validare a dosarelor colectorilor si dealer-ilor, 

in conformitate cu termenele stabilite. 

Dupa finalizarea acestor proceduri, tichetele vor fi distribuite efectiv. 

 

8. CINE VA DISTRIBUI VOUCHERELE? 



Ca si in anii trecuti colectorii vor fi cei care vor elibera voucherele catre persoanele fizice.  In 

cazul persoanelor juridice si a institutiilor publice, dosarele se vor depune la AFM. 

Colectorii care se inscriu in acest program vor fi validati de AFM si vor fi incheiate protocoale cu 

acestia. Dosarul de validare al colectorului trebuie sa cuprinda si cazierul judiciar al societatii.  

 

9. CUM VOR FI IMPARTITE VOUCHERELE DE CATRE AUTORITATILE COMPETENTE LA 

NIVELUL TARII? 

Repartizarea nu va fi egala pe fiecare judet, ci va tine cont de numarul masinilor mai vechi de 

10 ani din parcul auto judetean. Repartizarea tichetelor valorice pe colectorii validati situati in 

acelasi judet va fi facuta  in mod egal. 

Pentru prima data de la lansarea acestui program, lista colectorilor validati AFM va cuprinde o 

rubrica special dedicata numarului de tichete repartizate, precum si a numarului de tichete 

distribuite efectiv. Lista se va publica pe pagina de internet a AFM. 

 

10. CE VALOARE ARE VOUCHERUL ACORDAT IN CADRUL PROGRAMULUI? 

Tichetul este de 1.500 euro (6.500 lei), fata de 3800 lei cat a fost acordat anul trecut. 

 

11. POT FI FOLOSITE MAI MULTE VOUCHERE DE CATRE O SINGURA 

PERSOANA/ENTITATE IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI AUTOVEHICUL? 

Pentru achizitionarea unui autovehicul nou in cadrul programului se va folosi un singur 

voucher. Insa tichetele vor fi transferabile pentru ca analizele au aratat ca, daca nu ar exista 

transferabilitatea tichetelor Rabla, ar rezulta un blocaj pe piata in ceea ce priveste innoirea 

parcului auto; exista judete cu potential mai mic de achizitie de masini noi, dar cu multe masini 

vechi, precum si judete cu potential de achizitie de masini noi mare si in crestere. 

 

12. IN CAZUL ACHIZITIONARII UNUI AUTOVEHICUL ELECTRIC, CARE BENEFICIAZA 

DE ECO-TICHETUL DE 2.500 DE EURO, SE POATE FOLOSI SI VOUCHERUL PRIMIT IN 

CADRUL PROGRAMULUI „RABLA”?  



Cumularea eco-tichetului cu tichetul Rabla este posibila in cazul achizitionarii unui 

autovehicul electric. 

Pentru stimularea achizitionarii autovehiculelor cat mai prietenoase cu mediul, MMSC ofera 

posibilitatea acordarii, pe langa prima de casare, a unui eco-bonus in valoare de 500 lei pentru: 

 achizitionarea unui autovehicul nou, incadrat in norma de poluare Euro 6; 

 achizitionarea unui autovehicul nou, al carui motor genereaza o cantitate de emisii de 

CO2 mai mica de 100 g/km; 

 achizitionarea unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid. 

La achizitionarea unui autovehicul  de acest tip, se poate acorda, pe langa prima de casare, o 

reducere in cuantum de maximum 1.000 lei, rezultata prin cumulul a cel mult doua eco-

bonusuri. 

 

13. IN CATE ETAPE SE VA DESFASURA PROGRAMUL „RABLA” IN 2013? 

Programul se va desfasura intr-o singura etapa, iar termenul limita in care vor fi acceptate 

tichetele si se va finaliza sesiunea de anul acesta a programului este 20 noiembrie.  

 

14. SE VA PLATI TIMBRUL DE MEDIU IN CADRUL ACHIZITIONARII UNEI MASINI 

PRIN PROGRAMUL „RABLA”?  

Timbrul de mediu se achita conform legislatiei in vigoare, insa avand in vedere ca prin 

programul „Rabla” se vor achizitiona masini noi, valoarea acestuia va fi foarte mica.  

Pentru masinile hibride, electrice si cu norma de poluare Euro 6 nu se plateste timbrul de 

mediu.  


