
ORDIN nr. 44 din 19 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 
1.683/2009 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.118 din 18 ianuarie 2010 al Serviciului strategii şi 
promovare programe din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, 
În temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin. 
Art. I 
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Prima de casare este exprimată printr-un tichet valoric cu valoare nominală. Modelul tichetului 
valoric este prevăzut în anexa nr. 12." 

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Tichetele valorice se tipăresc de Autoritate prin Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - 
S.A. Caracteristicile tichetelor valorice, condiţiile de tipărire şi de livrare a acestora se stabilesc prin 
contractul încheiat între Autoritate şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - SA 
(22) Distribuirea tichetelor valorice se face de către Autoritate pe bază de solicitare scrisă a 
colectorului şi în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 13. 
(23) În baza protocolului încheiat cu Autoritatea, colectorul eliberează tichete valorice proprietarilor 
care predau spre casare autovehicule uzate. 
(24) Stabilirea necesarului de tichete valorice, costurile generate cu tipărirea şi livrarea acestora, 
precum şi urmărirea mişcării stocurilor de tichete valorice tipărite, distribuite, eliberate şi decontate 
sunt în sarcina Autorităţii." 

3. La articolul 17 alineatele (5)-(7) şi la articolul 25 alineatele (4)-(6), termenii "distribuit" şi 
"distribuite" se înlocuiesc cu termenii "eliberat" şi "eliberate". 
4. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 21: Sesiunea de înscriere 
(1) Sesiunea de înscriere se consideră deschisă după publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a 
listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea. 
(2) Ultima zi a sesiunii de înscriere nu poate depăşi data de 31 octombrie a fiecărui an în care se 
desfăşoară programul." 

5. La articolul 22, alineatul (12) se abrogă. 
6. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) În baza propunerii Comisiei de analiză şi evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, 
aprobă înscrierea proprietarului, în limita fondurilor disponibile destinate programului." 

7. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă. 
8. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 31 
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ghid." 

9. În cuprinsul anexelor nr. 6 şi 11, termenul "distribuit" se înlocuieşte cu termenul "eliberat". 
10. După anexa nr. 11 se introduc două noi anexe, anexele nr. 12 şi 13, având conţinutul prevăzut în 
anexele nr. 1 şi 2. 
Art. II 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. III 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

ANEXA Nr. 1: 
(- Anexa nr. 12 la ghid) 
- faţă - 

Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely 



 
- verso - 

 
NOTĂ: 
1.Textul tichetului valoric destinat utilizării de către persoana fizică se tipăreşte pe fond verde. 
2.Textul tichetului valoric destinat utilizării de către persoana juridică se tipăreşte pe fond roşu. 

ANEXA Nr. 2: PROCEDURA de distribuire a lichelelor valorice destinate 
utilizării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 
(- Anexa nr. 13 la ghid) 
1. Distribuirea tichetelor valorice se efectuează de Administraţia Fondului pentru Mediu (Autoritatea), 
în limita stocului disponibil. 
2. Într-o primă fază, distribuirea tichetelor valorice se face către colectorul care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) satisface criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 
1.683/2009; 
b) depune, în cadrul perioadei organizate de Autoritate, cerere de distribuire a tichetelor valorice şi 
încheie protocol cu Autoritatea. 

3. Sub sancţiunea nulităţii cererii de distribuire, colectorul poate solicita distribuirea a cel mult 100 de 
tichete valorice. 
4. Anunţul cu privire la organizarea perioadei de depunere a cererilor de distribuire se publică, cu cel 
puţin 3 zile înainte de data deschiderii acesteia, pe pagina de internet a Autorităţii. 
5. Colectorul care a încheiat protocol cu Autoritatea poate depune, succesiv, noi cereri de distribuire a 
tichetelor valorice, în următoarele condiţii: 
a) a eliberat proprietarilor de autovehicule uzate cel puţin 80% din tichetele valorice care i-au fost 
distribuite iniţial de Autoritate; 
b) prezintă Autorităţii, pe suport hârtie şi suport electronic, lista tichetelor valorice eliberate 
proprietarilor care au predat spre casare autovehicule uzate. 

6. În situaţia prevăzută la pct. 5, Autoritatea distribuie tichete valorice în limita stocului şi în funcţie de 
realizările individuale ale colectorului, dar nu mai mult de 100 de bucăţi. 
7. În luna iulie, Autoritatea procedează la regularizarea stocului de tichete distribuite colectorilor, 



astfel: 
a) colectorul care nu a eliberat către proprietari toate cele 100 de tichete valorice distribuite iniţial în 
condiţiile prevăzute la pct. 2 restituie Autorităţii tichetele valorice neeliberate şi depune, pe suport 
hârtie şi suport electronic, lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor care au predat spre casare 
autovehicule uzate, dacă este cazul; 
b) Autoritatea exclude din lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a 
vehiculelor scoase din uz şi care au încheiat protocol colectorul prevăzut la lit. a); 
c) Autoritatea distribuie tichetele valorice restituite colectorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
pct. 5. 

8. Prin protocolul încheiat între Autoritate şi colector se stabilesc: 
a) numărul tichetelor valorice distribuite şi, defalcat, numărul tichetelor valorice destinate utilizării de 
către persoanele fizice, precum şi numărul tichetelor valorice destinate utilizării de către persoanele 
juridice; 
b) data exactă din luna iulie la care Autoritatea procedează la regularizarea stocului de tichete 
valorice distribuite; 
c) modalitatea, condiţiile şi termenul de restituire a tichetelor valorice, în situaţia regularizării stocului 
de tichete valorice distribuite; 
d) modalitatea, condiţiile şi termenul de restituire a tichetelor valorice neeliberate, la finalul 
Programului anual de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 
e) modalitatea, condiţiile şi termenul de restituire a tichetelor valorice neeliberate, greşit completate 
şi/sau deteriorate de către colector; 
f) conţinutul listei tichetelor valorice prevăzute la pct. 5 lit. b). 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 73 din data de 1 februarie 2010 


