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Cabinet Preşedinte                                                                           Nr. ........./........................... 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare 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 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu 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 pentru aprobarea Ghidului de 

finanțare 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. 
Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile 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, potrivit cărora 

”Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, 

aprobarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin 

ghidul de finanţare aferent fiecărui program, aprobat prin ordin al ministrului autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului.” 

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii 

esenţiale privind derularea 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. 

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor 

cu energie electrică. 

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătațirea calității mediului prin reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.     

Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic, indicatorii de performanţă ai 

Programului fiind reprezentați de: 

    a) numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la 

numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României; 

    b) cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor. 

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament şi 

bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat 

conform legii. 

Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. 
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Suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului 

pentru Mediu şi se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de 

finanţare. 

 Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita 

sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate 

pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcție de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică și se anunță la data lansării sesiunii de depunere a proiectelor. 

Suma maximă finanţată de Autoritate pentru instalarea unei stații de reîncărcare cu putere 

înaltă este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea chelutielilor eligibile. 

Prin Program se finanţează stațiile de reîncărcare formate din minimum 3 puncte de 

reîncărcare de putere înaltă, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, 

din care 2 puncte de reîncărcare permit încărcarea în curent continuu, fiecare la o putere ≥ 50 kW și 

1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere >22 kW a vehiculelor 

electrice.  

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a 

participa în cadrul Programului unitățile administrativ teritoriale – reședințe de județ și Municipiul 

București. 

Ghidul de finanțare a fost avizat în ședința Comitetului Director al Administrației Fondului 

pentru Mediu din 15.06.2018. 

 

Având în vedere importanța 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, de scopul 

şi obiectivele acestuia, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului 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. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

 

Director Direcția Juridică, 
Marian Cucu 
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