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Cine suntem

Ce facem

Administraţia Fondului pentru Mediu este principala
instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea
proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului,
constituită conform principiilor europene „poluatorul
plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”. 
 Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, în coordonarea Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Finanţăm, la nivel naţional, programe de mediu. 



PROGRAME FINANŢATE DE AFM ÎN ANUL 2023
 

PROGRAMUL CASA VERDE FOTOVOLTAICE
PROGRAMUL RABLA CLASIC
PROGRAMUL RABLA PLUS
PROGRAMUL PENTRU CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE
PROGRAMUL RABLA FLOTE
PROGRAMUL ILUMINAT PUBLIC
PROGRAMUL MICROBUZE ELECTRICE
PROGRAMUL "PRIMA CONECTARE"-PNRR
PROGRAMUL DE REALIZARE A PISTELOR PENTRU BICICLETE
PROGRAMUL EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE
PROGRAMUL "FABRICI DE RECICLARE"- PNRR
PROGRAMUL RABLA PENTRU ELECTROCASNICE
PROGRAMUL PRIVIND EDUCAŢIA ŞI CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI PRIVIND
PROTECŢIA MEDIULUI
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Programul Casa Verde
Fotovoltaice
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 FINANŢAREA

se acordă în procent
de până la 90% din
valoarea totală a
cheltuielilor eligibile,
în limita sumei de
25.000 lei

BUGETUL
PROGRAMULUI

 pentru anul 2023
va fi de
3.000.000.000 lei

 



Programul Rabla Clasic
RABLA CLASIC

BUGETUL
PROGRAMULUI

pentru anul 2023
va fi de
560.000.000 lei

FINANŢAREA

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul
nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare
GPL/GNC;
ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui
autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu
sistem de propulsie hibrid;
ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui
autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la
data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau
inferioară.

 ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul
nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează
maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;
 ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui
autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la
data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau
inferioară.

Prima de casare este de 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul
predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga
următoarele ecobonusuri, astfel: 
§ ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou,
exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie
generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

 Pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării
spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de
casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga:
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casarea unui număr de
aproximativ 60.000
autovehicule

instituţiile publice nu vor
mai fi obligate să caseze o
maşină pentru
achiziţionarea unui
autovehicul nou.

Obiectiv de atins: 

 Noutăţile programului din
anul 2023:



BUGETUL
PROGRAMULUI

pentru anul 2023 va
fi de  780.000.000 lei

FINANŢAREA

51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur
electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de
combustie cu hidrogen şi 26.000 de lei pentru un
autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând
motocicleta, care generează maximum 80 g
CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui
autovehicul uzat;
54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur
electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de
combustie cu hidrogen şi 29.000 de lei pentru un
autovehicul electric hibrid plug-in, care generează
maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru
achiziţionarea unui autovehicul nou, în schimbul
casării a două autovehicule uzate;

ecotichetul pentru achiziţionarea unei motociclete
electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga
un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru
casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel
puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma
de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani şi
care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3, se
adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

achiziţionarea a unui număr de
aproximativ 15.000 autovehicule noi

instituţiile publice nu vor mai fi obligate
să caseze o maşină pentru achiziţionarea
unui autovehicul nou
ecotichetul pentru instituţiile publice va
fi majorat şi va fi în valoare de 25.000
euro

Obiectiv de atins: 

 Noutăţile programului din anul 2023:
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Programul Rabla Plus
RABLA PLUS
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BUGETUL
PROGRAMULUI

- bugetul propus
pentru acest program
anul acesta va fi în
valoare de
240.000.000 de lei şi
se vor casa
aproximativ 100.000
de autovehicule uzate
 

FINANŢAREA

- decontarea sumei
de 2.400 lei pentru
fiecare autovehicul
uzat pentru care
UAT-urile au plătit
stimulent pentru
casare

Programul Rabla Local

Obiectiv de atins: 
 -casarea unui număr de 100.000 de autovehicule uzate

Noutăţile programului : 
-derularea Programului prin intermediul UAT
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Programul Rabla Flote
RABLA FLOTE

BUGETUL
PROGRAMULUI

pentru anul 2023 va
fi de 250.000.000 lei

Obiectiv de atins: 

operatorii economici să poată să
solicite o sumă mai mare de 200.000 de
euro pentru înnoirea parcului auto
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pentru comune cu o populaţie de până la 5.000
de locuitori - maximum 1.000.000 lei;
pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de
locuitori - maximum 2.000.000 lei;
pentru oraşe - maximum 3.000.000 lei;
 pentru municipii de rang 0 - municipiul
Bucureşti - maximum 50.000.000 lei;
pentru municipii de rang I - maximum 6.000.000
lei;
pentru municipii de rang II - maximum 5.000.000
lei.

Iluminat Public

BUGETUL
PROGRAMULUI

pentru anul 2023
va fi de 
 500.000.000 lei  

 FINANŢAREA:

Obiectiv de atins: 

 aproximativ 500 de unităţi administrativ-teritoriale, organizate
la nivel de comună, oraş sau municipiu vor beneficia de un
sistem de iluminat public stradal cu un consum energetic
scăzut. 
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Solicitanţi eligibili BUGETUL
PROGRAMULUI

- pentru anul 2023 va fi 
 de 600.000.000 lei 

Programul Microbuze Electrice
pentru transportul elevilor

a) pentru UAT cu un număr de elevi pe
raza UAT <30.000 - maximum
10.000.000 lei;
b) pentru UAT cu un număr de elevi pe
raza UAT între 30.001-50.000 -
maximum 40.000.000 lei;
c) pentru UAT cu un număr de elevi pe
raza UAT >50.001 - maximum
50.000.000 lei.

Unităţile Administrativ – Teritoriale
organizate la nivel de judeţ

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria
unităţii administrativ-teritoriale din care
face parte solicitantul, după cum urmează:

achiziţionarea microbuzelor electrice;
achiziţionarea microbuzelor electrice -
hibride;
achiziţionarea microbuzelor
alimentate GNC;
achiziţionarea de staţii de încărcare;
cheltuielile cu consultanţa în
implementare în limita a 1% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente
investiţiei de bază;
TVA aferentă proiectului în condiţiile
în care aceasta a fost solicitată şi nu
este recuperabilă, rambursabilă sau
compensată prin orice alte mijloace
potrivit prevederilor legale.

 Cheltuieli eligibile



Programul Prima Conectare

pentru anul 2023 va fi de
151.916.062,68 euro                  

BUGETUL
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Obiectiv de atins: 
 - racordarea a cel puţin 20.000 de gospodării la sistemul public de
alimentare cu apa şi canalizare.

valoarea maximă eligibilă a
proiectului corespunde unui cost
unitar de cel mult 1.900
euro/gospodărie racordată şi/sau
branşată la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare,
fără TVA.
rata de finanţare acordată prin
PNRR este de 100% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului
fără TVA.

FINANŢAREA
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BUGETUL
PROGRAMULUI

- pentru  anul 2023
va fi de
600.000.000 lei 

FINANŢAREA

1.000.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care
presupun lucrări pe amplasamente separate de
drum, neamenajate ca trotuar sau parte
carosabilă;
350.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care
presupun lucrări pe carosabil sau trotuar existent.

- în cadrul proiectelor, suma maximă care poate fi
finanţată pentru realizarea unui km de traseu de piste
de biciclişti şi care reprezintă 100% din valoarea totală
a cheltuielilor eligibile este:

Programul de realizare a pistelor
pentru biciclete

Obiectiv de atins: 
 -aproximativ 130 de unităţi administrativ-teritoriale organizate la
nivel de nivel de judeţ, comună, oraş, municipiu de rang I/II,
municipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
acestuia şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară vor putea
beneficia de acest program
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BUGETUL
PROGRAMULUI

- pentru anul 2023
va fi de
1.400.000.000 de lei 

FINANŢAREA

6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de
până la 5.000 de locuitori inclusiv;
12.000.000 lei pentru comune cu o populaţie
de peste 5.001 locuitori;
16.000.000 lei pentru oraşe;
28.000.000 lei pentru consilii judeţene;
28.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
28.000.000 lei pentru municipii de rang I;
20.000.000 lei pentru municipii de rang II;
4.000.000 lei pentru subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiului
Bucureşti

 

Programul privind creşterea eficienţei
energetice în clădiri publice

Obiectiv de atins: 
 - aproximativ 800 de instituţii publice vor beneficia de creşterea
eficienţei energetice prin intermediul acestui program
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BUGETUL
PROGRAMULUI

valoarea minimă
eligibilă este de
500.000 Euro/proiect
valoarea maximă
eligibilă a ajutorului
de stat acordat în
cadrul unui proiect
este de 8.400.000
Euro/proiect. 

     286.000.000 Euro

Fabrici de reciclare - P.N.R.R.

 - accelerarea procesului de
extindere şi modernizare a
sistemelor de gestionare a
deşeurilor în România, cu
accent pe colectarea separată,
măsuri de prevenţie,
reducere, reutilizare şi
valorificare în vederea
conformării cu directivele
aplicabile şi tranziţiei la
economie circulară.

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Obiectiv de atins: 

 -finanţarea a mininim 10 instalaţii de reciclare în 2023
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BUGETUL
PROGRAMULUI

- pentru anul 2023 va
fi de 75.000.000 lei

FINANŢAREA

 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv
cu uscător având cel puţin noua clasa
energetică C; 
400 de lei pentru maşini de spălat vase având
cel puţin noua clasa energetică D; 
400 de lei pentru aparate de aer condiţionat,
inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu
eficienţă energetică la răcire cel puţin A++; 
400 lei pentru categoria frigidere/combine
frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel
puţin noua clasă energetică E; 
400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă
energetică cel puţin A++; 
200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de
energie mai mic de 43 kWh/an. 

Programul Rabla epntru
Electrocasnice

Obiectiv de atins: 

 - aproximativ 200.000 de echipamente
vechi, vor fi înlocuite cu echipamente noi,
cu consum redus de energie.



ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

FINANŢAREA

- finanţarea se acordă în
cuantum de maximum
100% din valoarea totală
eligibilă a proiectului.
- Suma maximă care
poate fi acordată de AFM
pentru finanţarea unui
proiect este 500.000 lei.

FINANŢAREA
BUGETUL

PROGRAMULUI- bugetul alocat
programului în 2023
este de 150.000.000 lei 

BUGETUL
PROGRAMULUI

Programul Educaţia şi
conştientizarea publicului
privind protecţia mediului
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SESIUNE DE
FINANŢARE

TEL. 021.317.02.87
E-MAIL: RELATIICUPUBLICUL@AFM.RO

DATE DE CONTACT 




