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Țiriac Auto participă la Programul RABLA PLUS 2021
*Informațiile prezentate mai jos pot suferi modificări în funcție de reglementările oficiale ce vor intra în vigoare și vor 
fi publicate pe site-ul afm.ro.

La data de 31.03.2021 Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a supus dezbaterii proiectul de Ordin pentru 
modificarea şi completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-
2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 (PROGRAM RABLA CLASIC) și 
proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
323/2020 (PROGRAM RABLA PLUS). 

Vehicule 100% electrice sau electric-hibrid (plug-in) 

Pentru cei care optează pentru o mașină 100% electrică sau electric-hibrid (plug-in), Programul RABLA Plus oferă 
două tipuri de tichete: 

ECO-TICHET de 20.000 de lei pentru achiziția unui autoturism nou electric-hibrid (plug-in): 

- cu emisii CO2 de maxim 50g/km NEDC, în regim de funcționare mixt conform COC (dacă în COC e trecută
doar valoare NEDC) sau

- cu emisii CO2 de maxim 70 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt conf. COC (dacă în COC sunt înscrise
atât valori NEDC, cât și valori WLTP) sau

- cu emisii CO2 de maxim 83 g/km WLTP, în regim de funcționare mixt conf. COC (dacă în COC sunt înscrise
doar valori WLTP)

ECO-TICHET de 45.000 de lei pentru achiziția unei mașini 100% electrice. 

Programele RABLA Clasic și RABLA Plus pot fi accesate împreună. 

Achiziționarea unui autovehicul nou în cadrul Programului Rabla Plus 2021 este posibilă fără a fi nevoie să casezi 
un autoturism vechi. Este important de știut că Programele Rabla Clasic și Rabla Plus pot fi accesate împreună, 
dacă se îndeplinesc simultan condițiile pentru acestea. De exemplu, la achiziția unei mașini de tip Plug-in Hybrid 
(PHEV) și casarea unui autoturism vechi, suma totală de care se poate beneficia este de 27.500 lei, din care 
20.000 lei pentru ecotichet (Program Rabla Plus) și 7.500 lei pentru prima de casare (Program Rabla Clasic). 
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CARE SUNT CONDIȚIILE DE CASARE PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA 2021? 

Pentru a te încadra în Programul RABLA mașina trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos. 

1. CASARE ÎN CENTRU AUTORIZAT  

Casarea trebuie făcută după începerea Programului RABLA, doar în rețeaua de centre Remat autorizate, pe care 
le gășiți afișate pe site-ul AFM. 

2. VECHIME MAI MARE DE 8 ANI 

Vechimea mașinii casate să fie egală sau mai mare de 8 ani. 

3. PRIMA ÎNMATRICULARE ÎNAINTE DE 31.12.2013 

Vehiculul uzat trebuie să fie înmatriculat în România de cel puțin 8 ani, cel târziu la 31.12.2013. 

4. SĂ FIE INTEGRALĂ 

Mașina trebuie să conțină componentele esențiale funcționării: motor, caroserie, roți etc. 

 

CARE SUNT PAȘII CARE TREBUIE URMAȚI PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA 2021? 

  

1.     ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL RABLA  

Pentru a te înscrie în Programul Rabla trebuie să iei legătura cu dealer-ul Țiriac Auto, înscrierea fiind făcută de 
către noi, în mod electronic, direct în aplicația PSIPAN / PVE. Pentru această operațiune vor fi necesare necesare 
datele beneficiarului (persoana care achiziționează noul autovehicul), datele proprietarului de rablă (în cazul în 
care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.   

2.     DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL RABLA PLUS 2021 

Pentru înscrierea în Programul RABLA este necesar să prezinți următoarele documente: 

-        actul de identitate, original și copie certificată „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar cât și pentru 
proprietarul rablei; În situația în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o 
persoană juridică, vor fi depuse documentele: 

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să 
înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;  

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul și achiziționează autovehiculul 
nou, în copie / nu este cazul; 

c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în 
registrul comerțului, în copie certificată "conform cu originalul";  

-        certificatul de înmatriculare al mașinii vechi în copie legalizată; 

-        cartea de identitate a rablei în copie legalizată; 

-        certificate de atestare fiscal în termen de valabilit. La dată prezentării la producătorul validat, în original, 
copie legalizată sau emis și comunicat prin mijl. electronice de transmitere la distanță emise de către direcțiile de 
taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe rază unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul 
noului autovehicul, rezultând faptul că nu au datorii. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în 
proprietate rabla ce urmează a fi casată. 
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-        declarație pe propria răspundere a proprietarului rablei prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea 
de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou sau, după 
caz, declarația pe propria răspundere a proprietarului rablei privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de 
casare și declarația pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou.  

*În conformitate cu Ghidurile Rabla Plus și Rabla Clasic care vor apărea pe site-ul AFM-ului pt. anul 2021  

3. CASAREA MAȘINII VECHI (DOAR DACĂ SOLICITANTUL PERS. FIZ. / PERS. JUR. DOREȘTE SĂ 
BENEFICIEZE ȘI DE PROGRAM RABLA CLASIC) 

După ce noi, dealer-ul Țiriac Auto, confirmăm validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să 
se prezinte la un centru autorizat Remat cu mașina pentru casare (lista centrelor autorizate poate fi găsită aici). 
După finalizarea procesului de casare, se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi. 

4. RADIEREA DIN CIRCULAȚIE A MAȘINII CASATE (DOAR DACĂ SOLICITANTUL PERS. FIZ. / PERS. JUR. 
DOREȘTE SĂ BENEFICIEZE ȘI DE PROGRAM RABLA CLASIC) 

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). 

5. PREZENTAREA DOVEZII DE RADIERE (DOAR DACĂ SOLICITANTUL PERS. FIZ. / PERS. JUR. DOREȘTE 
SĂ BENEFICIEZE ȘI DE PROGRAM RABLA CLASIC) 

 În termen de maximum 30 de zile de la confirmarea de către aplicația PSIPAN a datelor de la primul pas, 
proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte dealerului ales certificatele de distrugere și dovada radierii 
mașinii vechi. 

6. FINALIZAREA PROCESULUI ȘI ACHIZIȚIA MAȘINII NOI 

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, Țiriac Auto  va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, 
ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla 2021. 

  

ACHIZIȚIONAREA AUTOVEHICULULUI NOU DE CĂTRE PERSOANĂ FIZICĂ 

(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat și solicitantul înscris efectuează formalitățile de 
vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de 
comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului și, după caz, a primei de casare. 

(2) La achiziționarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează solicitantului factură și certificatul de 
conformitate. 

(3) Este obligatorie înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul 
programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru 
care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele 
beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing. 

(4) Este interzisă persoanelor fizice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului pe o 
perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculele 
noi sunt achiziționate în sistem leasing. 

(5) În situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la alin. (3) şi (4), 
autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmărire, beneficiarul este obligat la 
restituirea finanțării. 

(6) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul 
acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziționate în cadrul programului, beneficiarii sunt obligați să 
aducă la cunoștință organelor de executare, în scris, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția 
de înstrăinare prevăzută la alin. (3) şi (4), precum și obligativitatea plaţii integrale către Autoritate a sumelor de care 
au beneficiat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
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promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu 
titlu de ecotichet. 

Solicitantul persoană juridică care dorește achiziționarea unui auto nou prin programul rabla plus (20.000 lei sau 
45.000 lei) trebuie să se înscrie mai întâi la AFM în baza doc. din ghidul Rabla Plus, iar după ce este acceptat pe 
site-ul AFM are la dispoziție un termen de maximum 60 de zile în care să se înscrie la un producător validat (spre 
ex. Țiriac Auto); dacă dorește să beneficieze și de Rabla clasic (7500 lei), solicitantul pers. jur. trebuie să se înscrie 
la AFM și în acest program tot în baza doc. din ghidul Rabla clasic (deci va depune la AFM 2 dosare, unul pt. Rabla 
clasic și altul pt. Rabla Plus) și doar după ce este acceptat în ambele programe poate fi introdus în sistemul 
psipan/pve de către producătorul validat fără a depăși termenul de mai sus. 

ACHIZIŢIONAREA AUTOVEHICULULUI NOU DE CĂTRE PERSOANĂ JURIDICĂ 

(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat și solicitantul înscris efectuează formalitățile de
vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de
comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului și, după caz, al primei de casare, sub sancţiunea decăderii din
dreptul de a beneficia de cuantumul ecotichetului.

(2) Este obligatorie înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul
programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru
care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele
beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.

(3) Este interzisă persoanelor juridice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului pe o
perioadă de un an de la dată achiziţiei și în situaţia în care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar
înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.

(4) În situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la alin. (2) şi (3),
autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmărire, beneficiarul este obligat la
restituirea finanțării.

(5) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul
acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziționat/achiziţionate în cadrul programului, beneficiarii sunt
obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, în scris, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după
caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (3), precum şi obligativitatea plății integrale către Autoritate a
sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic,
2020-2024, cu titlu de ecotichet.

http://www.tiriacauto.ro/


Pagina 44 din 57

Anexa nr. 4.1
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Nr. de înregistrare ......../................
(Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul şi data generate de aplicaţia PSIPAN&PVE.)
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NOTĂ DE ÎNSCRIERE
a solicitantului - persoană fizică

I. ÎNSCRIERE
Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă, Societatea ....................... - S.R.L./S.A., cu 
sediul social în România, localitatea ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul 
................, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ..........., e-mail: ............., înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...... cu nr. .../.../...., cod de identificare fiscală .........., cont nr. ...... 
deschis la Trezoreria .............., prin reprezentant legal* .........-, având calitatea de producător validat 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, 2020-2024, denumit în continuare program, 
titular al Contractului de participare nr. .../.../...... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă 
înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ............, cod numeric personal ........., posesor/posesoare al
/a actului de identitate tip ..., seria .... nr. ..........., eliberat de către ...................., la data de ....., având domiciliul
/reşedinţa în România, localitatea ......................................, str. ..................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., 
ap. ...., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ........., fax ..........., e-mail ........, denumit
/denumită în continuare solicitant/nu este cazul, în baza Dosarului de participare constituit şi înregistrat cu nr. ...
/...... şi care cuprinde următoarele documente:

a) actul de identitate tip ....., seria ......, nr. .............., eliberat de către .......... la data de .........., în copie;
b) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat

cu nr. ...../........, eliberat de către ..............., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în 
original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
La data de 07-04-2020 Litera b) din Punctul I. , Anexa nr. 4.1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul II din 
ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020
c) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ..../....... de către Biroul Notarului Public .........., cu sediul în 

localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în 
interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat şi achiziţionarea autovehiculului nou, 
dacă este cazul;
d) act de identitate tip ..........., seria ....... nr. ................, eliberat de către .................................. la data de 

........................., pe numele împuternicitului ............, având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea .........., str. 

.............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) .........., 
fax .............., e-mail ........../nu este cazul.

* Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de
înscriere se ataşează documentul de împuternicire.
Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ..................….....
II. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI ÎNSCRIS
Subsemnatul/Subsemnata, ........................, în calitate de solicitant/împuternicit, declar că informațiile înscrise în 
prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.
Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să la îndeplinesc 
pentru a beneficia de facilitățile programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, 
precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind 
falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele 
aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și infomațiilor 
furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea 
verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de 
situații și statistici.
Mă oblig să înmatriculez permanent pe numele meu autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului, în 
termen de 90 de zile de la emiterea facturii, și să îl păstrez în proprietate timp de 1 an.
În cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, mă 
oblig la înmatricularea permanentă a acestuia pe numele meu, la sfârşitul perioadei de leasing.
La data de 28-10-2020 Ultimul paragraf al Punctului II. din Anexa nr. 4.1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I 
din ORDINUL nr. 1.867 din 15 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 20 octombrie 2020

Data:
................

Semnăturile autorizate ale producătorului 
validat
................................................................

Solicitantul 
înscris,
…..................
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Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două/trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul 
validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru beneficiar.

Anexa nr. 4.2
la ghid
Nr. de înregistrare ........./.............
(Se completează la eliberarea contractului de finanţare şi a notei de înscriere cu numărul şi data generate de 
aplicaţia PSIPAN&PVE.)

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Nr. ....../N/..................

Între părţile contractante:
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, 
sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. RO23TREZ70620I185000XXXX, deschis la Trezoreria 
Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, şi 
solicitantul, având datele de identificare din nota de înscriere, anexă la prezentul contract, în calitate de beneficiar 
al finanţării, denumit în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit 
în continuare contract, în baza Ghidului de finanţare al 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, denumit în continuare program.
La data de 07-04-2020 Preamblul din Contractul de finanțare din Anexa nr. 4.2 a fost modificat de Punctul 18, 
Articolul II din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020

Articolul 1
Obiectul contractului
AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă pentru achiziţionarea autovehiculului nou, conform datelor 
din nota de înscriere, anexă la prezentul contract.

Articolul 2
Durata contractului
Prezentul contract se încheie concomitent cu nota de înscriere, anexă la contract, şi produce efecte de la data 
semnării lui de către beneficiar şi până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate de părţi în cadrul programului, 
prevăzute în ghidul de finanţare şi actele subsecvente.

Articolul 3
Modalitatea de finanţare şi obligaţiile părţilor

(1) AFM se obligă să asigure finanţarea şi plata aferentă acesteia în condiţiile prevăzute în ghidul de finanţare şi 
actele subsecvente.
(2) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile ghidului de finanţare şi ale notei de înscriere, anexă la contract, 

în vederea obţinerii finanţării.
(3) Beneficiarul se obligă să transmită:
a) în maximum 7 zile de la primirea solicitării de la AFM, orice informaţie legată de participarea în program;
b) în maximum 2 zile de la apariţia unei situaţii care poate să atragă nerespectarea obligaţiilor asumate prin 

participarea în program, cum ar fi procedura de dizolvare, lichidare, radiere, desfiinţare, închidere, inclusiv 
închidere operaţională.

Articolul 4
Răspundere contractuală

(1) În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin participarea în cadrul 
programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficienţelor constatate.
(2) În situaţia în care beneficiarul nu remediază deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la recepţionarea 

notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanţării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) 
, aprobată cu modificări şi completări prin din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 Legea nr. 105/2006

, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul prevăzut la , contractul se reziliază.alin. (2)

Articolul 5
Forţa majoră şi cazul fortuit

(1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, 
intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile 
contractuale.
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(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă 

majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3) Dacă nu se procedează la anunţarea forţei majore, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă 
va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile , exonerează de răspundere partea care o invocă.alin. (2)
(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, 

părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.

(7) Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

Articolul 6
Jurisdicţie

(1) Prezentul contract se supune legislaţiei române.
(2) Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va 

rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
(3) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti 

competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

Articolul 7
Notificări
Orice notificare, solicitare sau sesizare se face numai în scris, la adresele părţilor, stipulate în prezentul contract:

a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: 
afm@afm.ro., fax, la numerele 031.438.16.65;
b) pentru beneficiar: conform datelor introduse în nota de înscriere.

Articolul 8
Dispoziţii finale

(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat 
cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
(2) Prezentul contract, însuşit de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în trei exemplare, toate având 

aceeaşi valoare juridică.
La data de 28-10-2020 Alineatul (2) din Articolul 8 , Anexa nr. 4.2 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din 
ORDINUL nr. 1.867 din 15 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 20 octombrie 2020

Beneficiar ..................... 
Reprezentant legal/Împuternicit,

Nume şi prenume
................................

ANEXĂ
la contractul de finanţare nr. ……

NOTĂ DE ÎNSCRIERE

I. ÎNSCRIERE
Societatea ....................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ................, str. ............... nr. ...., 
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............, cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ..........., 
e-mail ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................ cu nr. .../.../...., 
cod de identificare fiscală .............., cont nr. ....... deschis la Trezoreria .............., prin reprezentant legal* .........., 
având calitatea de producător validat 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, 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ........../......
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/............... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului a 
............(denumirea persoanei juridice sau a entităţii juridice fără personalitate juridică)...................,
* Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de
înscriere se ataşează documentul de împuternicire.
înregistrat/înregistrată la ............. cu nr. ......, cod de identificare fiscală ............, cu sediul/sediul social/sediul 
profesional în România, localitatea ................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul 
.............., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ............, e-mail ............., reprezentat/reprezentată 
de către .........., cod numeric personal ........, posesor al actului de identitate tip ..., seria ......... nr. ............., 
eliberat de către ............... la data de ..........., domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea .............................., 
str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ......., telefon 
(fix şi mobil) ............, fax .........., e-mail ...............,
în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant, în baza 
dosarului de participare la program înregistrat cu nr. .../...... şi care cuprinde următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate
să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;
b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează

autovehiculul nou, în copie/nu este cazul;
c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în

registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“;
d) suma aprobată de către AFM cu titlu de ecotichet: .........;
e) numărul de unităţi alocate: ......... .

Menţionăm că solicitantul a fost aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data de .........., la poziţia ......... .
Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ……... .
II. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI ÎNSCRIS
Subsemnatul/Subsemnata, ........................, în calitate de solicitant/împuternicit, declar că informațiile înscrise în 
prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.
Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să la îndeplinesc 
pentru a beneficia de facilitățile programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, 
precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind 
falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele 
aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și infomațiilor 
furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea 
verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de 
situații și statistici.
Mă oblig să înmatriculez permanent pe numele societății/instituției autovehiculul nou achiziționat în cadrul 
programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii, și să îl păstrez în proprietate timp de 1 an. În cazul în 
care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig la 
înmatricularea permanentă a acestuia pe numele meu, la sfârşitul perioadei de leasing.
La data de 28-10-2020 sintagma: Prin excepție, în cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată 
finanțarea, este achiziționat în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este 
obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing. a fost înlocuită de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.867 din 
15 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 20 octombrie 2020

Data:
................

Semnăturile autorizate ale producătorului 
validat
................................................................

Solicitantul 
înscris,
…..................
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