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Condiții și documentația pentru înscrierea în Programul Rabla 2013 

 

         Este eligibil producătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: 
 
ü este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi 

desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României; 
ü are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare, sub 

3,5 tone (conform CAEN rev. 2, cod 4511); 
ü are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către 

bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor 
legale în vigoare; 
ü nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu 

fapte care privesc disciplina financiară; 
ü nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legisla ţia penală; 
ü are deschis la Trezoreria Statului contul "50.70.24 - Disponibil din sume 

alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finan ţare sau cofinanţare 
nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în caz contrar, producătorul 
angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la 
data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea; 
ü nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de 

executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, 
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu 
se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; 
ü nu face obiectul unei proceduri legale în justi ţie pentru situaţiile prevăzute la 

lit. g) şi nici pentru orice altă situaţie similară; 
ü nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului; 
ü în cadrul sesiunilor precedente ale programului, a respectat în integralitate 

prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat 
clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea. 

 
 
 
Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele 

documente: 

http://www.afm.ro


 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 
 

 
Splaiul Independenţei, nr294, Corp A, Sector 6, București   Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50    

www.afm.ro 
 

ü cererea de validare a producătorului, al cărei formular este prevăzut în anexa 
nr. 8, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către 
împuternicitul acestuia; 
ü împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare 

este semnată de către persoana împuternicită; 
ü actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu 

originalul”; 
ü după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată 

“conform cu originalul”; 
ü certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă 

tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în 
copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare şi 
în care să fie menţionate: atributele de identificare a producătorului, codul de 
identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de 
activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia 
juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru; 
ü certificatul de înregistrare în registrul comer ţului, emis de către oficiul 

registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul 
social producătorul, în copie certificată "conform cu originalul"; 
ü certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al 

Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului 
de validare, în original sau în copie legalizată; 
ü certificatul de cazier judiciar al producătorului, eliberat de către organul 

teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la 
data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizat ă; 
ü certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, 

emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finan ţelor Publice, în 
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie 
legalizată; 
ü certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri 

ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială 
îşi are sediul social producătorul, precum şi, după caz, certificatul de atestare fiscală 
emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează 
punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflate în 
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copii 
legalizate; 
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ü certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de 
către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în 
original sau în copie legalizată; 
ü actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de 

autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în 
copie certificată “conform cu originalul”; 
ü documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume 

alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finan ţare sau cofinanţare 
nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în copie certificată “conform 
cu originalul”; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data 
perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată 
“conform cu originalul”; (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea 
de validare. 
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