MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Nr. ................/MDD/.............................

REFERAT DE APROBARE
a
Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din
punct de vedere energetic 2020-2024
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 vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
2020-2024.
Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 12 alin.
(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de
emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea
nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 12 alin. (4) din actul normativ
menționat, ”(4) 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 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic 2020-2024 constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii
esenţiale privind derularea și conţine dispoziţii privind:
a) sursa de finanţare şi durata de aplicare a programului;
b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare a acestuia;
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 noi pur electrice sau
autovehiculelor noi electrice hibride, scopul acestuia fiind îmbunătăţirea calităţii mediului prin
achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride. Programul
vizează atingerea următoarelor deziderate de protecţie a mediului de interes general:
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a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de
emisiile de gaze de eşapament;
b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe
periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric şi sau
electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.
Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, în perioada 2020-2024.
Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita
creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale
Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.
Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană fizică sau persoană juridică, de drept public
ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie
profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a
profesiei liberale, cu sediul profesional în România. Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la
achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub
rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul ghidului și poate
achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride,
beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.
Ecotichetul se acordă în cuantum de până la:
a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea
unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptând motocicleta;
b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea
unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de
CO2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în
COC.
Pentru motivele invocate, ținând seama de importanța și scopul acestui program, vă rugăm
să aprobați Ordinul pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, în forma prezentată.
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