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MINISTERUL MEDIULUI 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN nr.            / 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice 

 

 

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu                    

nr. ......../................. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare 

pentru vehicule electrice,      

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 

atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru 

modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 

 

    viceprim-ministru, ministrul mediului emite prezentul  

 

ORDIN: 

 

     ART. I. -  Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

          ART. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL MEDIULUI, 

Grațiela Leocadia GAVRILESCU



 

 

SECRETAR DE STAT 

Ion Cîmpeanu 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Teodor DULCEAŢĂ 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 

Director, 

Daniela TEODORU 

 

 

 

DIRECȚIA SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 

Director, 

Oana ANTONESCU 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Director, 

Dinu Octavian NICOLESCU  

 

  

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT 

ȘI CONTROLUL POLUĂRII 

Director general, 

Dorina MOCANU 

 

 

 

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

PREŞEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

 

 
 


