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REFERAT DE APROBARE  

a 

Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 

vehicule electrice și electrice plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere 

normală 

 

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 dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in în localităţi, prin instalarea de 

stații de reîncărcare cu putere normală. 

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, 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 constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale 

privind derularea Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și 

electrice plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. Ghidul conţine 

dispoziţii privind obiectivul, scopul, şi indicatorii de performanţă ai Programului, categoriile de beneficiari şi 

eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta, precum și cu privire la 

condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare, 
implementare şi monitorizare a proiectului propus. 

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie 

electrică.Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice și vizează dezvoltarea transportului ecologic, prin 

instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. 

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt: 

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 staţiilor. 

Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi 

acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de 

reîncărcare este de 60.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează: 

a) instituție publică — maximum 400.000 lei;  

b) UAT — municipiul București — maximum 10.000.000 lei;  

c) subdiviziune a municipiului București — maximum 9.000.000 lei;  

d) UAT — municipiu de rang I — maximum 5.000.000 lei;  

e) UAT — municipiu de rang II — maximum 4.000.000 lei;  

f) UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei;  

g) UAT — comună — maximum 1.000.000 lei;  

h) UAT — județ — maximum 4.000.000 lei;  
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i) UAT atestată stațiune turistică de interes național, conform anexei nr. 5 la Hotărârea 

Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 

modificările şi completările ulterioare — maximum 3.000.000 lei; 

j) UAT atestată stațiune turistică de interes local, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului 

nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi 

completările ulterioare — maximum 2.700.000 lei. 

În cazul localităților care nu sunt UAT-uri și sunt atestate stațiuni turistice, finanțarea se poate acorda 

după cum urmează: 

a) localitate atestată ca stațiune turistică de interes național potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea 

Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 

modificările şi completările ulterioare — maximum 3.000.000 lei; 

b) localitate atestată ca stațiune turistică de interes local potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului 

nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi 

completările ulterioare — maximum 2.700.000 lei. 

Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea aferentă 

categoriei din care face parte acesta. 

La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat sesiunii, aplicaţia informatică nu 

va mai permite înscrierea solicitanţilor. 

 

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

Fondului pentru Mediu din 02.05.2022. 

 

Având în vedere importanța programului, vă înaintăm spre aprobare Ordinul pentru aprobarea 

Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice și electrice plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. 

 

 

PREȘEDINTE, 

   Laurențiu Adrian NECULAESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Șef Serviciu Analiză și Avizare DJ,  

Andreea Coman            
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