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Ref. la: Guvernul a aprobat un Memorandum care vizează finanțarea 

rețelei de stații de alimentare pentru autovehicule electrice pe 

autostrăzi, drumuri naționale și europene  

     

București, 12 iunie 2019 

 

Guvernul a adoptat astăzi, 12 iunie 2019, la propunerea Ministerului Mediului, 

Memorandumul necesar aprobării schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea 

dezvoltării infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică 

pe autostrăzi, drumuri naționale și europene, pentru reducerea la minimum a 

dependenței de combustibilii fosili, îmbunătățirea calității aerului, reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și atenuarea impactului transporturilor asupra 

mediului. 

”Iată că România face încă un pas important către eco-mobilitate. Această 

schemă de ajutor de stat vine în completarea măsurilor pe care deja le-am luat 

în acest scop: cel mai consistent stimulent financiar din Europa pentru mașini 

electrice – 10.000 euro și programul de finanțare pentru stații de încărcare în 

reședințele de județ. Prin această nouă linie de finanțare, transportul electric 

pe distanțe lungi va deveni o realitate și în România. După aprobarea acestui 

memorandum, estimăm că în toamnă vom lansa sesiunea de finanțare pentru 

acest nou program”, a declarat Grațiela Gavrilescu, viceprim-ministru și 

ministrul Mediului. 

Bugetul alocat schemei de ajutor de stat, pe parcursul celor 6 ani de 

valabilitate, este de 250 milioane lei, iar bugetul aferent anului 2019 este de 92 

milioane lei. Schema se adresează unui număr de 600 potențiali beneficiari, cu 

un număr mediu anual de 86 de beneficiari. Beneficiarii măsurii de finanțare 

sunt operatorii economici, ce activează în toate sectoarele/domeniile de 

activitate.  

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

În ceea ce privește durata schemei de ajutor de stat, aceasta va fi aplicată până 

la 31 decembrie 2025, perioadă în care pot fi selectați beneficiarii și în care se 

pot semna contractele de finanțare nerambursabilă, plățile în cadrul 

contractelor semnate urmând a se efectua până la 31 decembrie 2027. 

Fiecare instalație va avea 2 puncte de încărcare, cu o putere de peste 50 

kw/punct. 

Infrastructura de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică se va 

amplasa pe autostrăzi, drumuri naționale și europene, la o distanță de cca. 100 

km una de cealaltă. 

Această schemă de ajutor de stat va fi administrată de Administrația Fondului 

pentru Mediu, iar aprobarea Ghidului de finanțare a programului se face prin 

Ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. 
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