
 

 
 
 

Achizitie prin Programului de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020-2024 

 
Avand in vedere faptul ca Vanzatorul are calitatea de Producator Validat 
in sensul Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii 
Parcului auto national (“Programul”) aprobat prin Ordinul Ministrului 
Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de 
finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 
2020– 2024 (“Ghidul de finantare”), semnand Contractul de Finantare 
Nerambursabila cu Administratia Fondului pentru Mediu in Programul 
de stimulare a innoirii Parcului auto National 2020 - 2024 

 
Avand in vedere solicitarea expresa a Cumparatorului de a se inscrie la 
Vanzator in scopul achizitionarii unui autovehicul nou prin intermediul 
Programului 

 
1. Persoane Juridice 

 
NOTA DE INSCRIERE – documentul generat de aplicaţia PSIPAN, eliberat 
de către Vanzator cu ocazia înscrierii în program a proprietarului 
autovehiculului uzat, persoană juridică, de drept public ori de drept privat, 
entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care 
este organizată și își deșfășoară activitatea în una dintre formele de 
exercitare a profesiei liberale,in vederea inscrierii in Programul de Stimulare 
a Innoirii Parcului National Auto 2020 - 2024 a Cumparatorului, conform 
formularului prevăzut în anexa la contractul de finanțare nerambursabilă 
prevăzut în Ghidul de finanțare, in conditiile in care dosarul de participare 
depus de Cumparator la Vanzator este complet si contine toate documentele 
prevazute in Ghidul de finantare. 

CUMPARATOR – unitate administrativ teritoriala; unitatea sau institutia de 
invatamant, de  stat  ori  privata; institutia publica, inclusiv institutul  de 



 

cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din 
sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala ; organizatia 
neguvernamentala; unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in 
Romania; operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare 
care isi desfasoara activitatea in regim economic; societatea profesionala de 
avocati cu raspundere limitata; unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit 
prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; alte personae juridice, de drept public orii de drept 
privat,persoana fizică autorizată; întreprinderea individuală; întreprinderea 
familială; instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională., al carei dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritatea Fondului 
de Mediu in conditiile impuse de Ghidul de finantare; sub rezerva îndeplinirii 
cumulative a criteriilor de eligibilitate, organizaţiile profesionale care sunt 
organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a 
profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale . 

Obligatiile Cumparatorului 
 

Cumparatorul se obliga sa prezinte Vanzatorului dosarul de 
participare la Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto 2020 
– 2024, cu respectarea termenelor legale sau comunicate de catre Vanzator, 
Cumparatorul fiind de drept in intarziere. Dosarul trebuie sa fie complet, sa 
contina toate actele prevazute in Ghidul de finantare, iar actele trebuie sa fie 
corecte si conforme cu starea de fapt. Cumparatorul declara ca are 
cunostinta de condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplineasca pentru 
a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024, precum şi de cauzele si termenele care atrag decăderea 
din dreptul de a beneficia de prima de casare si se obliga sa le respecte ca 
atare. 

Cumparatorul este raspunzator pentru existenta tuturor actelor in 
dosar, precum si pentru corectitudinea datelor si conformitatea lor cu 
realitatea. In cazul in care dosarul nu este complet sau actele nu sunt corect 
intocmite sau conforme cu realitatea, precum si in cazul in care informatiile 
inscrise nu sunt validate de catre Administratia Fondului pentru Mediu, 
Vanzatorul nu va avea nicio raspundere.  

 Cumparatorul va plati catre Vanzator  suma  de 6000 RON (casare 
Auto nr.1) sau 1500 RON (Auto1 casat, mai vechi de 15 ani) sau 3000 RON 



 

(casare Auto nr.2) sau 1500 RON (Auto2 casat, mai vechi de 15 ani), dupa 
caz,  reprezentand  prima  de  casare,  si/sau contravaloarea ecobonusului, 
fiind obligat, de asemenea, sa acopere orice alt prejudiciu suferit de 
Vanzator ca urmare a neindeplinirii/indeplinirii necorespunzatoare de catre 
Cumparator a obligatiilor ce ii revin (ex. Amenzi aplicate Vanzatorului de 
autoritatile in drept, etc.). Sumele de plata conform prezentului articol devin 
scadente in termen de 5 zile de la cererea Vanzatorului. 

Cumpărătorul se obligă să înmatriculeze permanent, pe numele său, 
autovehiculul nou achiziționat în cadrul Programului de Stimulare a Innoirii 
Parcului National Auto 2020-2024, în termen de 90 de zile de la emiterea 
facturii. 

 
2. Persoane Fizice 

 
NOTA DE INSCRIERE – documentul generat de aplicaţia PSIPAN, eliberat 
de către Vanzator cu ocazia înscrierii în program a proprietarului 
autovehiculului uzat, persoană fizică, conform formularului prevăzut în anexa 
nr. 4.1 la Ghidul de finanțare, in vederea inscrierii in Programul de Stimulare 
a Innoirii Parcului National Auto 2020 – 2024 a Cumparatorului, in conditiile 
in care dosarul de participare depus de Cumparator la Vanzator este complet 
si contine toate documentele prevazute in Ghidul de finantare. 

 
CUMPARATOR – persoana fizica proprietara a autovehiculului uzat care se 
caseaza sau persoana fizica careia i-a fost cedat de catre proprietarul 
autovehiculului uzat beneficiul primei de casare in conditiile impuse de Ghidul 
de finantare, care intenționează să achiziționeze un autovehicul nou sub 
beneficiul primei de casare și al eventualelor ecobonusuri prin depunerea, în 
acest sens, a documentelor necesare.. 

Obligatiile Cumparatorului 
 

Cumparatorul se obliga sa prezinte Vanzatorului dosarul de 
participare la Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto 2020 - 
2024, cu respectarea termenelor legale sau comunicate de catre Vanzator, 
Cumparatorul fiind de drept in intarziere. Dosarul trebuie sa fie complet, sa 
contina toate actele prevazute in Ghidul de finantare, iar actele trebuie sa fie 
corecte si conforme cu starea de fapt. Cumparatorul declara ca are 



 

cunostinta de condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplineasca pentru 
a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024, precum şi de cauzele si termenele care atrag decăderea 
din dreptul de a beneficia de prima de casare si se obliga sa le respecte ca 
atare. 

 
Cumparatorul este raspunzator pentru existenta tuturor actelor in 

dosar, precum si pentru corectitudinea datelor si conformitatea lor cu 
realitatea. In cazul in care dosarul nu este complet sau actele nu sunt corect 
intocmite sau conforme cu realitatea, precum si in cazul in care informatiile 
inscrise nu sunt validate de catre Administratia Fondului pentru Mediu, 
Vanzatorul nu va avea nicio raspundere.  

Cumparatorul va plati catre Vanzator  suma  de 6000 RON (casare 
Auto nr.1) sau 1500 RON (Auto1 casat, mai vechi de 15 ani) sau 3000 RON 
(casare Auto nr.2) sau 1500 RON (Auto2 casat, mai vechi de 15 ani), dupa 
caz, reprezentand prima  de  casare,  si/sau  contravaloarea ecobonusului, 
fiind obligat, de asemenea, sa acopere orice alt prejudiciu suferit de 
Vanzator ca urmare a neindeplinirii/indeplinirii necorespunzatoare de catre 
Cumparator a obligatiilor ce ii revin (ex. Amenzi aplicate Vanzatorului de 
autoritatile in drept, etc.). Sumele de plata conform prezentului articol devin 
scadente in termen de 5 zile de la cererea Vanzatorului.  

Cumpărătorul se obligă să înmatriculeze permanent, pe numele său, 
autovehiculul nou achiziționat în cadrul Programului de Stimulare a Innoirii 
Parcului National Auto 2020-2024, în termen de 90 de zile de la emiterea 
facturii. 
 
Achizitie prin 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 

 
Avand in vedere faptul ca Vanzatorul are calitatea de Producator Validat 
in sensul Ghidului de finantare 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 (“Programul”) aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea 



 

Ghidului de finantare 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 (“Ghidul de finantare”), semnand Contractul de Finantare 
Nerambursabila cu Administratia Fondului pentru Mediu in Programul 
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 pentru anul 2020-2024; 

 
Avand in vedere solicitarea expresa a Cumparatorului de a se inscrie la 
Vanzator in scopul achizitionarii unui autovehicul nou prin intermediul 
Programului; 
1. Persoane Juridice 

 
NOTA DE INSCRIERE – documentul generat de aplicaţia PSIPAN&PVE, 
eliberat de către Vanzator cu ocazia înscrierii în program a proprietarului 
autovehiculului uzat, persoană juridică, de drept public ori de drept privat, 
entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care 
este organizată și își deșfășoară activitatea în una dintre formele de 
exercitare a profesiei liberale, eliberat de catre Vanzator in vederea inscrierii 
in Programul 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 pentru anul 2020-2024 a 
Cumparatorului, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de 
finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul de finanțare, in conditiile in care 
dosarul de participare depus de Cumparator la Vanzator este complet si 
contine toate documentele prevazute in Ghidul de finantare. 

 
CUMPARATOR – unitate administrativ teritoriala; unitatea sau institutia de 
invatamant, de stat ori privata; institutia publica, inclusiv institutul de 
cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din 
sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala ; organizatia 
neguvernamentala; unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in 
Romania; operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare 
care isi desfasoara activitatea in regim economic; societatea profesionala de 
avocati cu raspundere limitata; unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit 



 

prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; alte persoane juridice, de drept public orii de drept 
privat,persoana fizică autorizată; întreprinderea individuală; întreprinderea 
familială; instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională., al carei dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritatea Fondului 
de Mediu in conditiile impuse de Ghidul de finantare; sub rezerva îndeplinirii 
cumulative a criteriilor de eligibilitate, organizaţiile profesionale care sunt 
organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a 
profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale, care intenționează să 
achiziționeze un autovehicul nou sub beneficiul ecotichetului, depunând 
actele necesare în acest sens. 

AUTOVEHICUL NOU - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau 
autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost 
înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punct de vedere al sistemului de 
propulsie, autovehiculul nou achiziţionat prin Program poate fi: electric hibrid 
(plug-in)sau pur electric 

 
PRIMA DE CASARE - parte din preţul de achiziţionare a unui autovehicul 
nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi 
acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat; 

 
ECOTICHET - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, 
susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul 
Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024; 

Obligatiile Cumparatorului 
Cumparatorul se obliga sa prezinte Vanzatorului dosarul de participare 

la Programul 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 pe anul 2020-2024, cu respectarea 
termenelor legale sau comunicate de catre Vanzator, Cumparatorul fiind de 
drept in intarziere. Dosarul trebuie sa fie complet, sa contina toate actele 
prevazute in Ghidul de finantare, iar actele trebuie sa fie corecte si conforme 
cu starea de fapt. Cumparatorul declara ca are cunostinta de condiţiile 
cumulative pe care trebuie să le îndeplineasca pentru a beneficia de 



 

facilităţile 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 pentru anul 2020-2024, precum şi de 
cauzele si termenele care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima 
de casare si se obliga sa le respecte ca atare. 

Cumparatorul este raspunzator pentru existenta tuturor actelor in 
dosar, precum si pentru corectitudinea datelor si conformitatea lor cu 
realitatea. In cazul in care dosarul nu este complet sau actele nu sunt corect 
intocmite sau conforme cu realitatea, precum si in cazul in care informatiile 
inscrise nu sunt validate de catre Administratia Fondului pentru Mediu, 
Vanzatorul nu va avea nicio raspundere.  

Cumparatorul va plati catre Vanzator  suma  de 6000 RON (casare 

Auto nr.1) sau 1500 RON (Auto1 casat, mai vechi de 15 ani) sau 3000 RON 

(casare Auto nr.2) sau 1500 RON (Auto2 casat, mai vechi de 15 ani), dupa 

caz,  reprezentand  prima  de  casare,  si/sau contravaloarea ecobonusului, 

fiind obligat, de asemenea, sa acopere orice alt prejudiciu suferit de 

Vanzator ca urmare a neindeplinirii/indeplinirii necorespunzatoare de catre 

Cumparator a obligatiilor ce ii revin (ex. Amenzi aplicate Vanzatorului de 

autoritatile in drept, etc.). Sumele de plata conform prezentului articol devin 

scadente in termen de 5 zile de la cererea Vanzatorului.  

Cumpărătorul se obligă să înmatriculeze permanent, pe numele său, 

autovehiculul nou achiziționat în cadrul 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 pe 

anul 2020-2024, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. 

Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze autovehiculul nou achiziționat 

în cadrul programului pe o perioadă de 1 an de zile de la data achiziției. 

 
 



 

2. Persoane Fizice 
NOTA DE INSCRIERE – documentul generat de aplicaţia PSIPAN&PVE, 
eliberat de către Vanzator cu ocazia înscrierii în program a proprietarului 
autovehiculului uzat, persoană fizică, conform formularului prevăzut în anexa 
nr. 4.1 la Ghidul de finantare, eliberat de catre Vanzator in vederea inscrierii 
in Programul 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 pentru anul 2020-2024 a 
Cumparatorului, in conditiile in care dosarul de participare depus de 
Cumparator la Vanzator este complet si contine toate documentele prevazute 
in Ghidul de finantare. 

 
CUMPARATOR – persoana fizica proprietara a autovehiculului uzat care se 
caseaza sau persoana fizica careia i-a fost cedat de catre proprietarul 
autovehiculului uzat beneficiul primei de casare in conditiile impuse de Ghidul 
de finantare, care intenționează să achiziționeze un autovehicul nou sub 
beneficiul ecotichetului, depunând actele necesare în acest sens. 

 
AUTOVEHICUL NOU - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau 
autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost 
înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punct de vedere al sistemului de 
propulsie, autovehiculul nou achiziţionat prin Program poate fi: electric hibrid 
(plug-in) şi pur electric. 

 
PRIMA DE CASARE - parte din preţul de achiziţionare a unui autovehicul 
nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi 
acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat; 

 
ECOTICHET - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, 
susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul 
Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024; 

 
 
Obligatiile Cumparatorului 

 



 

Cumparatorul se obliga sa prezinte Vanzatorului dosarul de 
participare la Programul 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 pe anul 2020-2024, cu respectarea 
termenelor legale sau comunicate de catre Vanzator, Cumparatorul fiind de 
drept in intarziere. Dosarul trebuie sa fie complet, sa contina toate actele 
prevazute in Ghidul de finantare, iar actele trebuie sa fie corecte si conforme 
cu starea de fapt. Cumparatorul declara ca are cunostinta de condiţiile 
cumulative pe care trebuie să le îndeplineasca pentru a beneficia de 
facilităţile 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 pentru anul 2020-2024, precum şi de 
cauzele si termenele care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima 
de casare si se obliga sa le respecte ca atare. 

Cumparatorul este raspunzator pentru existenta tuturor actelor in 
dosar, precum si pentru corectitudinea datelor si conformitatea lor cu 
realitatea. In cazul in care dosarul nu este complet sau actele nu sunt corect 
intocmite sau conforme cu realitatea, precum si in cazul in care informatiile 
inscrise nu sunt validate de catre Administratia Fondului pentru Mediu, 
Vanzatorul nu va avea nicio raspundere.  

Cumparatorul va plati catre Vanzator  suma  de 6000 RON (casare 

Auto nr.1) sau 1500 RON (Auto1 casat, mai vechi de 15 ani) sau 3000 RON 

(casare Auto nr.2) sau 1500 RON (Auto2 casat, mai vechi de 15 ani), dupa 

caz,  reprezentand  prima  de  casare,  si/sau contravaloarea ecobonusului, 

fiind obligat, de asemenea, sa acopere orice alt prejudiciu suferit de 

Vanzator ca urmare a neindeplinirii/indeplinirii necorespunzatoare de catre 

Cumparator a obligatiilor ce ii revin (ex. Amenzi aplicate Vanzatorului de 

autoritatile in drept, etc.). Sumele de plata conform prezentului articol devin 

scadente in termen de 5 zile de la cererea Vanzatorului.  

Cumpărătorul se obligă să înmatriculeze permanent, pe numele său, 

autovehiculul nou achiziționat în cadrul 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 pe 

anul 2020-2024, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. 

Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze autovehiculul nou achiziționat 

în cadrul programului pe o perioadă de 1 an de zile de la data achiziției. 
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