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De la introducerea programului Rabla 
în 2005 și până în 2021, din bugetul 
statului au fost cheltuite peste 5 
miliarde de lei. Prima parte a studiului 
privind succesul programului Rabla în 
a-și atinge obiectivele de mediu 
propuse 1 a scos în evidență că 
impactul real al acestuia asupra 
îmbunătățirii calității mediului nu a 
fost demonstrat de către gestionarii 
programului - Administrația Fondului 
pentru Mediu (AFM). Drept urmare, 
nu există argumente solide care să 
justifice cheltuirea în continuare a
banilor din fondul pentru mediu în 
scopul derulării viitoare a acestui 
program.

Mai mult decât atât, faptul că pentru 
fiecare mașină nouă în România sunt 
înregistrate cinci mașini vechi face ca 
programul Rabla să fie inutil în ceea 
ce privește eliminarea vechilor mașini 
de pe drumurile României. De aici 
rezultă o serie de alte întrebări: având 
la dispoziție acest program, de ce
preferă oamenii să achiziționeze 
mașini la mâna a doua? Câtă lume își 
permite să acceseze programul Rabla 
și Rabla Plus? Care este, dar mai ales, 
care ar putea fi impactul programului 
asupra asigurării mobilității în rândul 
familiilor defavorizate din România?

În această a doua parte a analizei 
Rabla și Rabla Plus, am studiat 
programele din perspectiva impactului 
social și a modului în care programele 
abordează sărăcia și o serie de alte 
probleme sociale legate de mobilitate 
și acces.

Rezultatele indică o carență în 
considerarea de către autoritățile 
publice a impactului social în general
și a accesibilității programului pentru 
cea mai mare parte a populației din 
România în mod special, ceea ce 
denotă un caracter exclusivist al 
programului. Această excluziune se 
reflectă negativ în special asupra 
persoanelor și familiilor defavorizate 
care au și cea mai mare nevoie de 
sprijin pentru sporirea mobilității și 
accesului la servicii esențiale precum 
educația, asistență medicală, sau 
locuri de muncă bine plătite. În 
același timp, discursul public ezită, 
evită sau eșuează în efortul de a 
analiza critic atât programul în sine, 
cât și succesul acestuia pretins de 
autoritățile publice.

UN STUDIU

1 2Celsius: https://2celsius.org/wp-content/uploads/2021
/07/Analiza-RABLA.pdf?fbclid=IwAR3ZScdkGBWPCRc9drP
dtj1sdWxUvgFso9JdABMCYUMwxeqlJPg26vs5Rro
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Prin programul Rabla și Rabla Plus, 
proprietarii de mașini vechi sunt 
încurajați să renunțe la ele și să
investească în mașini mai noi, mai 
puțin poluante. Cu o vârstă medie a 
mașinilor de 16,5 ani în 2019,
România este în continuare una dintre 
țările cu cele mai vechi flote din 
statele membre UE.

Între 2017 - 2020, înmatriculările 
autoturismelor au crescut la maximul 
istoric în România, depășind pragul de 
600 mii de pe an2. Pe lângă faptul că 
avem cele mai multe mașini raportat 
la populație, la fiecare 1 autoturism 
nou înmatriculat în ultimii 5 ani, se 
înmatriculează 3 autoturisme vechi, 
de cele mai multe ori rulate în 
străinătate și importate. Doar 11% 
din vehiculele înmatriculate și care 
rulează în România sunt fabricate 
după anul 2014 (categoria Euro 6), 
12% - între 2009-2014 (Euro 5), iar
restul de aproximativ 77% au o 
vechime de peste 10 ani, inclusiv 45% 
mașini fabricate înainte de 2005.3 

Conform datelor Eurostat pentru 2020 
prezentate de portalul economic 
Economedia.ro, atunci când se 
combină cele mai vechi două clase de 
vârstă, cea mai mare pondere a 
autoturismelor cu o vechime mai 
mare de 10 ani a fost înregistrată în 
Lituania (81%), urmată de România 
(80%) și Polonia (78%).4

Conform datelor Asociației 
Constructorilor de Automobile din 
România, numai în prima jumătate a
anului 2022 au fost înregistrate de trei 
ori mai multe autoturisme 
second-hand (circa 157,000) decât
noi, iar un studiu realizat de 
Spotawheel și prezentat de site-ul 
Romania-Insider.com arată că românii
preferă în continuare să achiziționeze 
autoturisme la mâna a doua în 
defavoarea celor noi.5

CONTEXT

2 Digi24:https://www.digi24.ro/emisiuni/banii-in-miscare/
banii-in-miscare-8-noiembrie-achizitia-unei-masini-
1728853
3 Digi24:https://www.digi24.ro/emisiuni/banii-in-miscare/
banii-in-miscare-9-noiembrie-achizitia-unei-masini-
1730117
4 Economedia.ro:https://economedia.ro/romania-printre-
campionii-masinilor-vechi-in-europa-date-eurostat-
luxemburgul-avea-la-final-de-2020-cea-mai-mare-
pondere-a-celor-mai-noi-autoturisme-la-cele-vechi-de-
peste-10-20-de-ani-tara.html#.YzghXi8RpQY
5 Romania Insider: https://www.romania-insider.com/
romanians-prefer-second-hand-cars-survey-jul-2022
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În această a doua parte a analizei 
programului Rabla și Rabla Plus, ne 
uităm la program din perspectiva 
impactului său social și a modului în 
care acesta abordează sărăcia și o 
serie de alte probleme sociale legate 
de mobilitate și acces.

De aici rezultă o serie de întrebări:

● având la dispoziție acest program, 
de ce preferă oamenii să achiziționeze 
mașini la mâna a doua?
● câtă lume își permite accesul la 
programul Rabla/Rabla Plus?
● care este, dar mai ales, care ar 
putea fi impactul programului asupra 
acoperirii mobilității în rândul familiilor 
defavorizate de români?

Modalitatea în care am căutat și 
formulat răspunsurile la aceste 
întrebări e detaliată mai jos, în 
secțiunea ”Metodologie”.

OBIECTIVELE 
      ANALIZEI
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Pentru a înțelege motivele pentru care 
românii consideră că nu își permit o 
mașină nouă, am observat trei 
indicatori socio-economici. Pe de o 
parte, am luat în considerare dinamica 
puterii de cumpărare la nivelul Uniunii 
Europene în ultimii 3 ani. Pe de altă 
parte, am comparat evoluția salariilor 
minime și medii ale românilor cu 
evoluția prețurilor medii ale 
autoturismelor noi, inclusiv după 
aplicarea tichetelor valorice și 
eco-bonusurilor din programul 
Rabla/Rabla Plus. Am selectat și
prezentat comparația cu prețurile 
autoturismelor din segmentele mai 
mici, care au și cel mai mic preț pe 
piață:

● segment A: mașini mini
● segment B: mașini mici
● segment C: mașini medii

Considerăm că rezultatele sunt 
suficient de relevante pentru a 
extinde concluzia asupra segmentelor
de mașini mai mari și, implicit mai 
scumpe.

Odată identificată problema de 
accesibilitate la achiziția de 
autoturisme noi pentru cea mai mare
parte din populație, în special a 
persoanelor defavorizate, am recurs la 
analiza de conținut. Această metodă e 
potrivită pentru înțelegerea modului în 
care documentele programatice și 
comunicările publice fac referire la sau 
iau în considerare impactul social al 
programului Rabla/Rabla Plus. 

METODOLOGIE

Indicatori 
socio-economici 
macro

Analiză 
discursivă
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6 Ghid de finanțare: 
https://www.afm.ro/rabla_ghid_finantare.php
Comunicate de presă: 
https://www.afm.ro/rabla_autovehicule_comunicate.php
7 https://www.google.com/
8 https://duckduckgo.com/
9 https://www.bing.com/
10 https://bytraject.com/seo/compare-search-engines/

Prin ”considerarea impactului social” 
ne referim la modalitatea în care 
programul:

● abordează sau nu problema sărăciei 
și a veniturilor mici;
● contribuie sau nu la alevierea 
problemelor sociale legate de 
mobilitate și, prin urmare, de
acces la activități esențiale precum 
educația, servicii medicale, locuri de 
muncă.

În acest scop, am analizat conținutul 
ghidului programului și al 
comunicatelor de presă ale AFM
privind programele.6 De asemenea, 
am studiat reprezentarea mediatică a 
programelor Rabla/Rabla Plus în presa 
generalistă online din România pe 
parcursul anului 2022 
(ianuarie-octombrie).
Eșantionul de dimensiuni modeste - 
un total de 38 știri - indică o acoperire 
sumară a programului guvernamental. 
Setul este în principiu exhaustiv, dat 
fiind că am folosit metoda saturației 
pentru colectarea datelor, iar dacă 
există articole de presă care nu au 
fost selectate în eșantion, acest fapt
este rezultatul algoritmilor și 
constrângerilor motoarelor de căutare. 
În acest sens, am recurs la căutări 
comparative pe trei motoare de 
căutare: Google Search7, 
DuckDuckGo8 și Bing9, folosind
termeni precum ”program Rabla”, 
”Rabla 2022”, ”program Rabla 2022”, 
”Rabla Plus”, ”Rabla Plus 2022”. Cele 
trei motoare de căutare diferă 
semnificativ în algoritmii de indexare 
și redare a rezultatelor10, iar în urma 
comparației în funcție de algoritmii 
fiecărui motor, am selectat și supus
analizei rezultatele obținute prin 
Google Search. Aceste rezultate au 
inclus sursele identificate de
celelalte două motoare de căutare, și 
au fost mai numeroase. Am urmărit 
natura discursului mediatic,
cu interes față de vocabularul specific 

care să denote dimensiunea de impact 
social asupra familiilor
cu venituri reduse sau a familiilor 
defavorizate. Sursele mass-media 
online analizate se regăsesc în
anexa 3.
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Puterea de cumpărare este un 
indicator al relației dintre cantitatea 
de bunuri și/sau servicii de care o
persoană are nevoie și pe care le 
poate achiziționa cu o sumă fixă de 
bani în funcție de nivelul prețului. 
Altfel spus, cu cât este mai mare 
puterea de cumpărare, cu atât mai 
multe nevoi putem acoperi cu o 
anumită sumă de bani. Conform 
studiului Purchasing power realizat de 
Growth from Knowledge (GfK) - în 
ultimii 3 ani, în mod sistematic, 
România se plasează cu aproximativ 
60% sub media europeană a puterii 
de cumpărare.2 Tabelul 1 prezintă o 
comparație succintă a puterii de
cumpărare la nivel european și 
contextualizează indecșii puterii de 
cumpărare pe cap de locuitor în 
România. Pentru context, Fig. 1-3 
arată distribuția puterii de cumpărare 
în Uniunea Europeană.

REZULTATE

Puterea de cumpărare 
și nivelul de salarizare

11 GFK este unul dintre monitorii constanți ai dinamicii 
factorilor socio-economici la nivel european. GfK 
Purchasing power este un studiu anual care compară 
puterea de cumpărare a cetățenilor Uniunii Europene, 
dezagregat pe țări și regiuni: 
2019:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs
/fileadmin/user_upload/dyna_content/global/documents/
press_releases/2019/20191021_pr_gfk_purchasing_pow
er_europe_efin.pdf 
2020:https://www.gfk.com/hubfs/20201020_PR_GfK_Pur
chasing_Power_Europa_efin.pdf 
2021:https://www.gfk.com/hubfs/website/editorial_ui_pd
fs/20211104_PR_GfK_Purchasing_Power_Europe_2021_e
fin.pdf 

tabel 1
Puterea de cumpărare per cap de locuitor în România, alături de puterea 
maximă, medie și minimă de cumpărare pe cap de locuitor la nivel european
Sursa: GfK11 

An Puterea maximă de 
cumpărare - 

Liechtenstein 

Puterea minimă de 
cumpărare - Ucraina 

Puterea medie de 
cumpărare  

la nivel european 

Puterea de cumpărare 
în România 

2019 67.550 EUR 1.830 EUR 14.739 EUR 5.881 EUR 

2020 64.240 EUR 1.703 EUR 13.894 EUR 5.611 EUR 

2021 64.629 EUR 1.892 EUR 15.055 EUR 7.453 EUR 
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Puterea de cumpărare poate slăbi în 
timp din cauza inflației, deoarece 
prețurile în creștere scad efectiv 
numărul de bunuri sau servicii care 
pot fi cumpărate. Valorile absolute și 
indecșii calculați de GfK pentru 
locuitorii Uniunii Europene includ 
bunuri și servicii precum alimente, 
locuire, utilități, energie, pensii 
private, asigurări, vacanță, mobilitate 
și alte bunuri de larg consum. Puterea 
medie de cumpărare a românilor este 
un factor de care trebuie să ținem 
cont în mod direct în detectarea și 
evaluarea impactului social al 
programelor Rabla/Rabla Plus. În 
acest sens, dat fiind că mobilitatea 
este una dintre achizițiile sau 
cheltuielile incluse în calculul puterii 
de cumpărare, considerăm foarte util 
să efectuăm și comparația dintre 
nivelul de salarizare în România și 
prețurile automobilelor.

13GfK:https://www.gfk.com/insights/map-of-the-month-g
fk-purchasing-power-europe-2020 
14GfK:https://www.gfk.com/insights/map-of-the-month-g
fk-purchasing-power-europe-2021 

12GfK:https://www.gfk.com/insights/map-of-the-month-g
fk-purchasing-power-europe-2019

fig.1 
Puterea de cumpărare la nivel european în noiembrie 2019
Sursa: Growth for Knowledge12

fig.3 
Puterea de cumpărare la nivel european în noiembrie 2020
Sursa: Growth for Knowledge14 

fig.2 
Puterea de cumpărare la nivel european în noiembrie 2020
Sursa: Growth for Knowledge13
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fig. 4
Evoluția prețului mediu al autoturismelor noi în perioada 2013 - 2021, pe 
segment: mașini mini (segment A), mașini mici (segment B), mașini medii 
(segment C).
Sursa: Statista16, Banca Națională a României17

*Notă: prețurile sunt exprimate în RON având la bază prețurile în USD 
(prezentate de Statista) și aplicând cursul de schimb mediu anual al pieței 
valutare aferent fiecărui an (prezentate de Banca Națională a României).

fig. 4
Evoluția câștigului salarial minim (net) și mediu (net) anual în România
în perioada 2013-2021.

tabel 2
Număr de salarii minime și număr de salarii medii anuale necesare pentru 
achiziția unei mașini noi.

Conform studiului Spotawheel 
prezentat de site-ul 
Romania-Insider.com, în jur de 50% 
dintre respondenți au decis să 
cumpere mașini la mâna a doua 
pentru că nu își permit o mașină 
nouă, din showroom. Același studiu 
indică și că românii preferă să 
plătească mașinile achiziționate cu 
banii jos (55%), și doar un mic 
procent e dispus să ia un credit în 
acest scop (11.8%).15 Având în 
vedere evoluția prețului pentru 
autoturismele noi în Romania (fig. 4) 
și evoluția salariului minim, respectiv 
mediu pe țară (fig. 5), realitatea 
confirmă cu ușurință percepția că 
românii nu își permit, în general, o 
mașină nouă. Mai exact, în 2013 ar fi 
fost necesare între 6 și 10 salarii 
minime anuale sau între 2 și 4 salarii 
medii anuale pentru a putea 
achiziționa un autoturism nou din 
segmentele mai ieftine, iar în 2021 - 
între 3 și 6 salarii minime anuale sau 
între 1 și 2 salarii medii anuale (tabel 
2), cu condiția ca întregul câștig 
salarial să fie alocat doar achiziției 
unui autoturism.

Evident, e foarte puțin probabil ca 
întregul câștig salarial să fie alocat 
sau economisit în scopul achiziției 
unei mașini. Să ținem cont că, în 
2018, de exemplu, valoarea coșului 
minim de consum pentru un trai 
decent pentru un adult era de 2553 
RON pe lună, pentru doi adulți și un 
copil - 5551 RON pe lună, iar pentru 
doi adulți și doi copii - 6762 RON 
(conform studiului realizat de 
Institutul pentru Cercetarea Calităţii 
Vieţii şi Syndex România, finanțat de 
Fundația Friedrich-Ebert România).18 
În același an, salariul mediu net lunar 
al unei persoane era de 2696 RON, iar 
cel minim net - 1163 RON (i.e. de 
peste două ori mai mic). Având în 
vedere că România are o pondere de 
circa 30% a salariaţilor plătiţi la 
nivelul minim (i.e. 1,5 milioane de 
angajaţi dintr-un total de 5 milioane 
de salariaţi)19, achiziția unei mașini 
noi din veniturile salariale devine un 

15 Romania Insider: 
https://www.romania-insider.com/romanians-prefer-seco
nd-hand-cars-survey-jul-2022 
16 Statista: 
https://www.statista.com/forecasts/1248550/romania-av
erage-price-of-passenger-cars 
17Banca Națională a României: 
https://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800
&table=705&column 

An 

Segment A: Mașină mini Segment B: Mașină mică Segment C: Mașină medie 

Număr  
salarii minime 

anuale 
necesare 

Număr  
salarii medii 

anuale 
necesare 

Număr  
salarii minime 

anuale 
necesare 

Număr  
salarii medii 

anuale 
necesare 

Număr  
salarii minime 

anuale 
necesare 

Număr  
salarii medii 

anuale 
necesare 

2013 7 2 6 2 10 4 

2014 7 3 5 2 9 3 

2015 7 3 5 2 9 4 

2016 6 2 5 2 8 3 

2017 5 2 4 2 7 3 

2018 4 2 3 1 6 3 

2019 4 2 3 1 6 3 

2020 4 2 3 1 6 2 

2021 4 1 3 1 6 2 
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18 Fundația Friedrich-Ebert: 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf 
19 Ziarul Financiar: 
https://www.zf.ro/opinii/adelina-mihai-zf-romania-tara-sa
lariului-minim-ce-economie-este-21079180 

20 Ziarul Financiar: 
https://www.zf.ro/eveniment/harta-salariilor-la-un-an-de
-pandemie-un-angajat-din-bucuresti-20126340 
21INS:https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publica
tii/coordinates_of_living_standard_in_romania_populatio
n_income_and_consumption_in_2021.pdf 

obiectiv nerealizabil cu precădere 
pentru acest segment din populație. 

Situația este similară și pentru o bună 
parte din angajații care primesc 
salariul mediu. Motivul este pe de o 
parte, faptul că unui salariat care 
primește echivalentul salariului mediu 
la nivel național și reușește să își 
acopere coșul minim de consum nu îi 
rămâne o sumă suficientă după 
acoperirea acestuia. Mai mult, dacă 
luăm în considerare un scenariu 
optimist al unei familii cu doi copii în 
care ambii părinți primesc salariul 
mediu pe economie, un calcul simplu 
arată că cele două salarii medii (5392 
RON) nu acoperă coșul minim de 
consum pentru un trai decent al acelei 
familii (6762 RON). 

Pe de altă parte, salariul mediu 
variază geografic. Conform publicației 
Ziarul Financiar, în 2021, un angajat 
din Bucureşti câştiga, în medie, 4.700 
de lei net lunar, iar în Teleorman 
salariul mediu era de 2.600 de lei 
(fig.6)20. 

În plus, se înregistrează și o 
variabilitate deloc neglijabilă între 
veniturile salariale ale angajaților din 
mediul urban comparativ cu cele ale 
salariaților din mediul rural: veniturile 
salariale ale unei gospodării din 
mediul rural în 2020 și 2021 au fost 
cu aproximativ 50% mai mici decât 
ale unei gospodării din mediul urban 
(tabel 3).

În cazul în care o persoană cu venit 
minim sau una cu venit mediu ar reuși 
totuși să pună deoparte 10% din 
venitul salarial lunar pentru achiziția 
unei mașini, numărul de ani necesari 
pentru a strânge suma necesară în 
2013 ar fi fost între 59 și 105 pentru 
economii din salariul minim și între 20 

fig. 6 
Evoluția salariului mediu net pe județe în perioada martie 2020 - martie 2021.
Sursa: Institutul Național de Statistică via Ziarul Financiar15

tabel 3
Veniturile medii lunare din salarii (brut) pe gospodărie în mediul rural și urban.
Sursa: Institutul Național de Statistică 21

An 
Venit salarial lunar mediu 
(brut) pe gospodărie din 

mediul urban  
(RON) 

Venit salarial lunar mediu 
(brut) pe gospodărie din 

mediul rural 
(RON) 

% venit în mediul rural 
comparativ cu venit în 

mediul urban 

2020 4501.01 2353.42 52% 

2021 4932.52 2617.61 53% 
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tabel 4
Ani necesari unei persoane pentru a economisi din salariul minim (net) și 
mediu (net) suma necesară achiziției de autoturisme noi, punând deoparte 
în fiecare lună 10% din salariu.

tabel 5
Ani necesari unei persoane pentru a economisi din salariul minim (net) și 
mediu (net) suma necesară achiziției unui autoturism nou, punând deoparte 
în fiecare lună 10% din salariu și beneficiind de tichetul valoric Rabla pentru 
casarea unui autoturism vechi.

și 36 pentru economii din salariul 
mediu național. În 2021, perioada 
necesară aceluiași scop s-a redus la 
31 - 56 de ani de economii din salariul 
minim, respectiv 12 - 22 de ani de 
economii din salariul mediu pe țară 
(tabel 4).

Având în vedere că programul Rabla, 
respectiv Rabla Plus sunt accesibile 
doar proprietarilor de mașini vechi, în 
schimbul cărora, odata casate, aceștia 
pot obține tichete valorice, în tabelul 
5 am ajustat numărul de ani necesari 
unei persoane pentru a achiziționa un 
automobil din salariul minim (net) și 
mediu (net) economisind 10% din 
salariu.  Ajustarea are la bază prețul 
mediu al mașinilor din cele trei 
segmente (A, B, și C), prezentat în 
fig. 5 mai sus, din care a fost scăzută 
contravaloarea tichetului valoric 
acordat pentru casarea autoturismului 
vechi în anul respectiv (6500 RON în 
perioada 2013 - 2020, 7500 RON în 
2021). 

Astfel, pentru o persoană cu venit 
salarial minim pe economie, perioada 
necesară economisirii unei sume 
suficiente ar fi scăzut cu 10 ani în 
2013, respectiv cu 5 ani în 2021, însă 
această persoană tot ar fi avut nevoie 
de 49-95 de ani de economii în 2013, 
respectiv 26-51 de ani în 2021. Unei 
persoane cu salariu mediu, voucherul 

În ceea ce privește impactul 
eco-bonusurilor (reduceri din preţul 
de achiziţionare a unui autovehicul 
nou cu anumite caracteristici ale 
sistemului de propulsie) şi acordate 
simultan cu prima de casare drept 
subvenții pentru achiziția de mașini 
convenționale cu normă de poluare 
mai mică (eco-bonusuri Rabla) sau 
pentru achiziția de mașini plug-in 
hybrid și electrice (eco-bonusuri Rabla 
Plus), acestea au rolul de a reduce din 
diferența de preț dintre autoturismele 
care sunt în mod normal mai scumpe 
comparativ cu cele convenționale. 

Caseta 1 ilustrează impactul pozitiv 
minor al eco-bonusurilor asupra 
problemei fundamentale - posibilitatea 
limitată de a achiziționa un autoturism 
nou din câștigurile salariale minime și 
medii în România, plecând le la 
exemplul celei mai vândute mărci de 
autoturism în România - Dacia.

An 

Segment A: Mașină mini Segment B: Mașină mică Segment C: Mașină medie 

Ani de 
economii din 
salariul minim 

Ani de 
economii din 

salariul mediu 

Ani de 
economii din 
salariul minim 

Ani de 
economii din 
salariul mediu 

Ani de 
economii din 
salariul minim 

Ani de 
economii din 
salariul mediu 

2013 72 24 59 20 105 36 

2014 69 27 50 19 88 34 

2015 73 30 52 21 91 37 

2016 57 24 46 19 81 34 

2017 46 20 39 17 68 30 

2018 39 17 34 15 61 26 

2019 39 16 34 14 62 25 

2020 37 15 32 13 58 24 

2021 36 14 31 12 56 22 

de casare Rabla i-ar fi adus un câștig 
echivalent cu 3-4 ani de economii în 
2013, respectiv 2 ani de economii în 
2021. În acest caz, salariatul cu venit 
mediu ar avea în prezent nevoie de 
10-20 de ani de economii făcute din 
salariu pentru a-și putea achiziționa 
un autoturism nou din segmentele A, 
B sau C.

An 

Segment A: Mașină mini Segment B: Mașină mică Segment C: Mașină medie 

Ani de 
economii din 
salariul minim 

Ani de 
economii din 

salariul mediu 

Ani de 
economii din 
salariul minim 

Ani de 
economii din 
salariul mediu 

Ani de 
economii din 
salariul minim 

Ani de 
economii din 
salariul mediu 

2013 62 21 49 17 95 32 

2014 61 24 42 16 79 31 

2015 66 27 45 18 84 35 

2016 51 22 40 17 75 31 

2017 41 18 34 15 63 28 

2018 35 15 30 13 56 24 

2019 35 14 30 12 57 23 

2020 33 14 28 11 54 22 

2021 31 12 26 10 51 20 
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Caseta 1

22 Dacia:https://www.dacia.ro/gama-dacia/logan.html 
23 Dacia:https://www.dacia.ro/gama-dacia/spring.html 
24 Startup Cafe:https://www.startupcafe.ro/taxe/salariu-minim-2022-brut-net-complet.htm 
25 Forbes:https://www.forbes.ro/salariul-mediu-net-a-fost-de-3-977-lei-in-iunie-2022-281628

Dacia Logan (combustibil convențional) și Dacia Spring (automobil electric) sunt modele de mașini mici
segment B.

Fără programul Rabla/Rabla Plus

În 2022, prețul unui automobil Dacia Logan fără programul Rabla pleacă de la 13600 EUR (67300 RON), iar
pentru Dacia Spring - de la 21800 EUR (107900 RON).22 23

Un angajat cu salariu minim (1524 RON net lunar,24 18288 RON net anual) ar avea nevoie de 4 salarii anuale
pentru achiziția unui Logan, respectiv de 6 salarii anuale pentru achiziția modelului electric. Un angajat cu
salariul mediu (3977 RON net lunar,25 47724 RON net anual) ar avea nevoie de 1.5 salarii anuale pentru
achiziția modelului convențional, respectiv de 2.5 salarii pentru modelul Spring.

Revenind la scenariul mai realist al achiziției din economii, și considerând o economie lunară de 10% din
câștigul salarial:
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26 AFM: https://www.afm.ro/main/programe/psipan/2022/ordin_180-02_02_2022-psipan.pdf
27 Dacia:https://www.dacia.ro/promotii-rabla/logan-expression.html 
28 Dacia:https://www.dacia.ro/promotii-rabla/spring-expression.html 

- Un angajat pe salariul minim ar avea nevoie de 37 de ani în care să economisească suma necesară
pentru achiziția unui Logan, respectiv de 59 de ani pentru Dacia Spring.

- Un angajat pe salariul mediu ar avea nevoie de 14 ani pentru a economisi echivalentul sumei
necesare pentru Dacia Logan, respectiv 23 de ani - pentru Dacia Spring.

În 2022, prețul unui automobil Dacia Logan fără prin programul Rabla pleacă de la 10900 EUR (54000 RON).
Prețul include subvențiile acordate prin prima de casare și eco-bonusurile aferente programului Rabla. Pentru
Dacia Spring, prețul pornește tot de la 10900 EUR (54000 RON), după aplicarea tuturor subvențiilor acordate
prin prima de casare și eco-bonusurile aferente programului Rabla Plus.

Astfel, un angajat pe salariul minim ar avea nevoie de 30 de ani în care să economisească suma necesară
pentru achiziția unui Logan, sau a unui model Spring, considerând o economie lunară de 10% din câștigul
salarial. În cazul angajatului cu salariu mediu, acesta ar trebui să economisească 10% din salariu timp de
minim 11 ani pentru a putea strânge suma necesară achiziției fie a unui model Logan, fie a unui model
Spring. În același timp, ambii ar trebui să aibă acces la întregul pachet de subvenții prin programul Rabla sau
Rabla Plus (i.e. prime din casarea a doua autovehicule vechi și eco-bonusurile aferente). 26 27 28

Cu programul Rabla/Rabla Plus
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Pentru analiza de conținut a 
documentelor programatice și a 
reprezentărilor în presa generalistă 
online ale programelor Rabla/Rabla 
Plus, am utilizat două platforme 
populare de analiză de text: 
Textalyzer29  și Voyant Tools30. Am 
tratat cele două seturi de text drept 
distincte, prin natura discursivă 
implicită de autoratul lor. Pe de o 
parte am analizat ghidul de finanțare 
și comunicatele publice ale AFM, iar 
pe de altă parte un set de 38 știri 
publicate în presa generalistă online 
din România pe parcursul anului 
2022, în intervalul ianuarie-octombrie. 
În analiză am urmărit tipologia 
vocabularului, construcțiile 
conceptuale, gradul de dificultate a 
lecturii și sentimentul general.
Figura 7 ilustrează diferențele de 
volum și frecvență de publicare între 
cele două tipuri de surse.

Distribuția diferită a publicațiilor poate 
fi interpretată ținând cont de 
fenomenul de atenție colectivă, 
respectiv atenție media. Frecvența cu 
care AFM a publicat comunicate de 
presă lunar indică o atenție - și, 
implicit, intenție - constantă de 

Discursul programatic 
și mediatic al programelor 
Rabla/Rabla Plus

29 https://seoscout.com/tools/text-analyzer 
30 https://voyant-tools.org/ 

fig.7 
Număr de publicații: comunicate de presă AFM (N=20) și știri online (N=38) 
despre programele Rabla/Rabla Plus

fig.8 
Wordcloud: cele mai frecvente cuvinte în ghidul de finanțare și comunicatele 
publice ale AFM pentru anul 2022.

fig.9
Hartă conceptuală: relațiile discursive dintre cele mai frecvente cuvinte în 
ghidul de finanțare și comunicatele publice ale AFM pentru anul 2022

diseminare a programelor pe care 
agenția le conduce. În comparație, 
presa online generalistă s-a comportat 
în conformitate cu specificul 
proceselor comunicaționale. Atenția sa 
s-a focalizat pe momente cheie din 
parcursul anual: anunțarea noilor 
dosare aprobate la începutul anului, 
anunțarea unei noi sesiuni de înscrieri 
în luna mai, anunțarea celei de a doua 
runde de înscrieri în luna septembrie. 
În general, atenția presei asupra unui 
eveniment este între 3 și 7 zile. 
Corelația dintre punctele înalte ale 
distribuției știrilor și punctele de 
distribuție a comunicatelor de presă 
AFM ilustrează întocmai concentrările 
de atenție ale presei generaliste 
asupra comunicatelor instituționale 
cheie. În secțiunile următoare, 
explorăm diferențele discursive dintre 
cele două surse de conținut.

Documentele programatice
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fig.10 
Indicatori lingvistici. Număr total de cuvinte, accesibilitatea lecturii, numărul 
de clase absolvite necesare înțelegerii textului, sentimentul general în ghidul 
de finanțare și comunicatele publice ale AFM pentru anul 2022.

fig.11 
Wordcloud: cele mai frecvente cuvinte în articole de presă care menționează 
Rabla și Rabla Plus în 2022. N=38

fig.12
Hartă conceptuală: relațiile discursive dintre cele mai frecvente cuvinte în 
articole de presă care menționează Rabla și Rabla Plus în 2022. N=38

fig.13
Indicatori lingvistici. Număr total de cuvinte, accesibilitatea lecturii, numărul 
de clase absolvite necesare înțelegerii textului, sentimentul general în 
articole de presă generalistă care menționează Rabla și Rabla Plus în 2022. 
N=38

Presa generalistă online

Complexitatea lecturii

Comparând cele două tipuri de 
documente, concluzionăm în termeni 
familiari că documentele oficiale ale 
AFM au un scor de citire a înțelegerii 
textului mai scăzut (30,6%), iar presa 
compensează prin rolul de diseminator 
al informației, parafrazând informația 
oficială în lexic și construcții frazale 
mai accesibile publicului larg (43,3%). 
Cu cât scorul de citire este mai mare, 
cu atât textul este mai ușor de înțeles, 
iar diferența dintre cele două scoruri 
este semnificativă: 13 procente. 

Pe de altă parte, nici instituțiile mass 
media, nici AFM nu par să își calibreze 
discursurile pentru un public larg. 
Nivelul de complexitate a unui text 
care se adresează publicului larg 
trebuie să vizeze, la modul general, o 
pregătire la nivelul clasei a 8-a, 
respectiv al vârstei de școlarizare de 
aproximativ 13-14 ani. Comunicatele 
AFM și ghidul de finanțare vizează o 
pregătire academică la nivelul clasei a 
11-a. Știrile din presa generalistă 
online în mod neașteptat analizei 
noastre se ridică la nivelul a aproape 
12 clase. Acești indicatori - scorul de 
citire și nivelul de educație pentru 
înțelegerea unui text - se calculează pe 
baza numărului de cuvinte într-o frază, 
numărului de silabe într-un cuvânt, a 
diversității vocabularului, printre 
altele. 

Aceste valori devin relevante când le 
plasăm în contextul actual al 
României: structura populației pe 
niveluri de educație absolvite și rata de 
analfabetism funcțional.

Conform monitorizărilor efectuate de 
Ministerul Educației, ponderea 
absolvenților de liceu a crescut 
continuu între 2011 și 2020, ajungând 
la 43,6% din totalul populației 
analizate (fig. 14). 
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31 Ministerul Educației - Raport privind starea 
învățământului preuniversitar din România 2020 – 2021 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Mi
nister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_s
tare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf 

32Comisia Europeană - Monitorul Educației și Formării 
2020: 
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training
-monitor-2020/countries/romania_ro.html 
33https://www.edupedu.ro/analfabetismul-functional-din-
romania-depaseste-50-si-aceasta-nu-este-cea-mai-mare-
problema-a-sistemului-educational-din-romania-cercetato
rul-dacian-dolean/

fig.14 
Structura populației de 25-34 de ani pe niveluri de educație absolvite
Sursa: Ministerul Educației31

fig.15 
Indicatori cheie în educație și formare, media UE-27 comparativ cu România 
Sursa: Comisia Europeană prin Eurostat32

Cu toate acestea, România se 
poziționează semnificativ în urma 
mediei la nivelul Uniunii Europene, fapt 
ilustrat de o serie de  indicatori-cheie, 
conform Comisiei Europene:

Valorile pentru România din fig.15:

- procentele scăzute de absolvire a 
studiilor superioare 
- procentele crescute de tineri cu nivel 
scăzut de cunoștințe (vedeți Cititul, 
40,4% în 2009, crescut la 40,8% în 
2019)

- participarea foarte scăzută a adulților 
la procesul de învățare continuă 
constituie o clarificare semnificativă a 
motivului pentru care gradul crescut 
de complexitate a comunicărilor 
publice despre programele Rabla și 
Rabla Plus constituie o problemă de 
accesibilitate. 

Mai mult, în 2021, analfabetismul 
funcțional, definit ca dificultatea 
înțelegerii unui text scris, depășea 
50% în România33. În aceste condiții, 
comunicate de presă scrise la nivelul 
clasei a 11-a și știri scrise la nivelul 
clasei a 12-a eșuează în adresarea 
unui public larg, care să includă și 
grupuri sociale vulnerabile, cu acces 
redus la educație, resurse, oportunități 
și șanse de mobilitate socială.

14



34 DW:https://www.dw.com/en/eu-agrees-new-cars-must
-be-emissions-free-after-2035/a-62296555 
35 European Council:https://www.consilium.europa.eu/en/
policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-tra
nsition/

Sentimentul general

Faptul că ambele tipuri de documente 
au un ton neutru nu este surprinzător, 
dat fiind că materialul discursiv este 
factual și informativ. În presă nu am 
identificat niciun articol de opinie sau 
de analiză critică a programelor 
Rabla/Rabla Plus. Întregul eșantion de 
articole jurnalistice este un exercițiu 
simplu de diseminare și de informare 
publică.

Impactul social în discurs

La nivelul lexicului, cele două seturi de 
documente arată că dimensiunea 
socio-economică în definirea și 
descrierea celor două programe este 
practic absentă. Informațiile conținute 
în documente sunt tehnico-
-procedurale. Documentele 
programatice nu prezintă o strategie 
sau o viziune de impact 
socio-economic, nu problematizează 
posibilitățile de schimbare sau 
influențare a calității vieții potențialilor 
beneficiari ai programelor, și nu 
poziționează mecanismul de stimulare 
a înnoirii parcului auto într-un cadru 
socio-economic mai amplu, cum ar fi 
eforturile coordonate la nivelul Uniunii 
Europene de scădere sau eliminare a 
emisiilor de carbon care, în același 
timp, țintesc spre protejarea 
cetățenilor vulnerabili - vezi Social 
Climate Fund34 și Fit for 5535.
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Programul este exclusivist și 
inaccesibil celor cu venituri mici și 
medii și celor cu nivel scăzut de 
educație

Chiar dacă nivelul veniturilor salariale 
a crescut constant din 2005 până în 
prezent atât pentru cei care primesc 
un salariu mediu pe economie, cât și 
pentru cei care primesc salariul 
minim, această creștere nu se reflectă 
în creșterea puterii de cumpărare a 
cetățenilor în măsura în care să își 
permită cu relativă ușurință 
achiziționarea unui autoturism nou. 
România are în continuare o rată 
foarte mare a angajaților cu venit 
salarial minim (de două ori mai mare 
decât media europeană), care nu 
acoperă nici măcar coșul minim de 
consum pentru un trai decent. Dacă în 
2013, o persoană angajată pe salariul 
minim ar fi avut nevoie de  59 până la 
105 ani pentru a economisi din salariu 
suma necesară achiziției unei mașini 
mici sau medi, în 2021 această 
perioadă nu s-a redus decât până la 
31 - 56 de ani. În cazul persoanelor 
cu venit salarial mediu, perioada s-a 
redus de la 20-36 la 12-22 de ani. 
Însă și în acest caz e necesar să ținem 
cont că în România salariul mediu abia 
reușește să acopere coșul minim de 
consum pentru un trai decent al unei 
persoane, în timp ce o familie cu doi 
copii și cu ambii părinți primind câte 
un salariu mediu, acesta nu acoperă 
coșul minim pentru întreaga familie. 

Programul Rabla/Rabla Plus reduce 
din această perioadă, în mod special 
în cazul achiziției unei mașini 
electrice, însă nu schimbă semnificativ 
situația. Luând în considerare 
distribuția contractelor individuale de 
muncă (CIM-urilor) cu normă întreagă 
pe intervale de salarizare în luna 
decembrie 2020 (fig. 16), rezultă că 
doar o foarte mică și privilegiată parte 
a populației și-ar permite achiziția 
unui automobil nou, iar Programul 

CONCLUZII
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36 Fundația Friedrich Ebert
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/17786.pdf
37 Business Magazine: 
https://www.businessmagazin.ro/actualitate/lipsa-educati
ei-este-direct-proportionala-cu-nivelul-saraciei-19555139 
38 AFM: 
https://www.afm.ro/main/programe/psipan/2022/
ordin_180-02_02_2022-psipan.pdf 
39 Digi24:
https://www.digi24.ro/emisiuni/banii-in-miscare/banii-in-
miscare-8-noiembrie-achizitia-unei-masini-1728853 

fig.16 
Distribuția CIM-urilor cu normă întreagă pe intervale de salarizare, 
decembrie 2020 (mii)
Sursa: Syndex și Fundația Friedrich Ebert (Ștefan Guga)36

Rabla și Rabla Plus ar servi drept o 
binevenită reducere, nu drept un 
ajutor esențial.

Privind aceste valori, trebuie să ținem 
cont de un aspect de care economiștii 
și sociologii sunt, în general, 
conștienți: nivelul scăzut de educație 
se corelează puternic cu nivelul scăzut 
de calitate a vieții. Sau, cu alte 
cuvinte, lipsa educației este direct 
proporțională cu sărăcia.37

În încercarea de a îmbunătăți 
calitatea mediului prin înnoirea 
parcului auto național38 programul 
este destinat eșecului pe care l-a 
și demonstrat cu precădere în 
ultimii 3 ani Rabla/Rabla Plus își 
propune să scoată din circulație 
mașinile mai vechi de 8-15 ani. Cu 
peste 1.7 milioane de autovehicule 
înmatriculate în 2018 și 2020, dintre 
care aproximativ 75% (i.e. în jur de 
1.4 milioane) sunt second-hand39,40, 
dacă aplicăm distribuția procentuală a 
mașinilor mai vechi de 10 sau chiar 15 

ani, ajungem la concluzia că doar în 
acești 3 ani au fost puse pe piață cel 
puțin tot atâtea mașini mai vechi de 
15 ani câte a reușit programul 
Rabla/Rabla Plus să scoată în 15 ani 
de la lansare (i.e. 682.304 
autoturisme casate din 2005 până în 
2019).41 Acest lucru face ca programul 
Rabla să fie practic inutil în ceea ce 
privește eliminarea vechilor mașini de 
pe drumurile României. 

Documentele oficiale ale AFM nu 
prezintă o strategie sau o viziune 
de impact socio-economic. 
Nici documentele programatice, nici 
comunicările publice ale AFM cu 
privire la acest program nu 
poziționează mecanismul de stimulare 
a înnoirii parcului auto într-un cadru 
socio-economic mai amplu pentru a 
ținti inclusiv protejarea cetățenilor 
vulnerabili. 

În presă nu am identificat niciun 
articol de opinie sau de analiză 
critică a programelor Rabla/Rabla 
Plus, întregul eșantion de articole 
jurnalistice fiind un exercițiu simplu 
de diseminare și de informare publică 
în care nu regăsim interes pentru 
contextul mai larg al cheltuirii banului 
public, și nici îngrijorare legată de 
utilizarea în repetate rânduri de către 
AFM a vitezei de epuizare a bugetului 
drept măsură de succes a 
programului.42

Numărul în creștere de proprietari 
de mașini sugerează și că 
populația României își dorește un 
nivel de mobilitate și acces peste 

40 Digi24: 
https://www.digi24.ro/emisiuni/banii-in-miscare
/banii-in-miscare-9-noiembrie-achizitia-unei-masini-1730
117
41 2Celsius: 
https://2celsius.org/wp-content/uploads/2021
/07/Analiza-RABLA.pdf?fbclid=IwAR3ZScdkGBWPCRc9drP
dtj1sdWxUvgFso9JdABMCYUMwxeqlJPg26vs5Rro 
42 AFM: 
https://www.afm.ro/main/media/comunicate_
presa/2021/comunicat_presa-rabla_clasic_si_rabla_plus-2
021_07_26.pdf 
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43 ProTV: 
https://stirileprotv.ro/amp/stiri/actualitate
/autobuzele-si-autocarele-din-romania-sunt-tot-mai-vechi
-ultimele-licente-pentru-autobuze-au-fost-date-in-anul-20
13.html

ceea ce oferă în prezent sistemul 
de transport în comun - fie el public 
sau privat. Un articol din 2022 arată 
că autobuzele și autocarele din 
România sunt tot mai vechi, ultimele 
licențe pentru autobuze fiind date în 
anul 2013.43 În acest context, este 
necesară și binevenită regândirea 
programului Rabla/Rabla Plus pentru a 
putea contribui la reînnoirea, 
modernizarea, diversificarea și 
creșterea mobilității populației prin 
unitățile de transport în comun.

În forma sa actuală, cei peste 
peste 5 miliarde de lei banii din 
AFM (contribuții publice) susțin 
oamenii cu venituri peste media 
națională și ajung să contribuie 
într-un mod mai evident și ușor de 
înțeles la profiturile producătorilor și 
distribuitorilor de mașini decât la 
bunăstarea, mobilitatea și accesul la 
servicii de bază a oricărui alt 
cetățean. 

Rulajul mare de personal în poziții 
de decizie cu privire la acest 
program, respectiv durata scurtă a 
ocupării pozițiilor de decizie conduce 
la o gestionare de slabă calitate a 
resurselor și la o capacitate redusă de 
viziune sustenabilă economic și de 
mediu. De la adoptarea OUG 106/ 
2005 privind constituirea AFM și până 
în prezent (i.e., în 17 ani), la 
conducerea instituției s-au aflat 18 
președinți, iar la conducerea 
Ministerului Mediului (având diverse 
denumiri de-a lungul timpului) - 16 
miniștri (Anexa).  
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Anexa 1 

Președinții Administrației Fondului pentru Mediu în perioada 2004 - 2022  

(perioada de derulare a programului Rabla/Rabla Plus) 

 

Notă: AFM s-a constituit în decembrie 2005, prin OUG 196/2005 din 22 decembrie 200544 

Nr. Perioada Numele Președinților AFM Comentarii 

* 2004 - 2005 Gheorghe Papuc  
(director general înainte de 
OUG 196/2005) 

Numit prin ordinul ministrului mediului, Speranta Ianculescu. 
Sursa: 
https://www.capital.ro/interesele-politice-si-economice-polueaza-banca-de-mediu-23208.html  

* 2005 Mihai Toti  
(director general înainte de 
OUG 196/2005) 

Sursa: 
https://www.capital.ro/interesele-politice-si-economice-polueaza-banca-de-mediu-23208.html  
 

*  2005 Ionel Gheorghe  
(director general înainte de 
OUG 196/2005) 

Sursa: 
https://www.capital.ro/interesele-politice-si-economice-polueaza-banca-de-mediu-23208.html  

1 Ianuarie 2006 - 
Ianuarie 2009 

Mihai Toti Sursa: 
https://www.afm.ro/main/legislatie_sus/decizie_nr_4_2006.pdf  
https://m.ziare.com/emil-boc/decizia-de-numire-a-lui-marcoci-la-sefia-afm-publicata-in-mo-618328  

2 Ianuarie 2009 - 
Februarie 2010 

Vlad Marcoci Sursa: 
https://adevarul.ro/news/politica/marcoci-inlocuit-sefia-administratiei-fondului-mediu-gheorghe-
popescu-1_50abc3867c42d5a6637fe596/index.html  

3 Februarie 2010 
- Mai 2012 

Gheorghe Popescu Sursa: 
https://adevarul.ro/news/politica/marcoci-inlocuit-sefia-administratiei-fondului-mediu-gheorghe-
popescu-1_50abc3867c42d5a6637fe596/index.html  
https://www.afm.ro/informatii_publice_declaratii_avere_2012.php  

4 Mai 2012 - Iunie 
2012 

Gheorghe Papuc (exercita 
atributiile)  

Sursa: 
https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0D5W6KN6I488D0JEF17FJ54U2Q  
https://www.afm.ro/informatii_publice_declaratii_avere_2012.php  

                                                
44AFM: https://www.afm.ro/main/legislatie_taxe_si_contributii/2017/oug_196_2005_17072017.pdf  

https://www.capital.ro/interesele-politice-si-economice-polueaza-banca-de-mediu-23208.html
https://www.capital.ro/interesele-politice-si-economice-polueaza-banca-de-mediu-23208.html
https://www.capital.ro/interesele-politice-si-economice-polueaza-banca-de-mediu-23208.html
https://www.afm.ro/main/legislatie_sus/decizie_nr_4_2006.pdf
https://m.ziare.com/emil-boc/decizia-de-numire-a-lui-marcoci-la-sefia-afm-publicata-in-mo-618328
https://adevarul.ro/news/politica/marcoci-inlocuit-sefia-administratiei-fondului-mediu-gheorghe-popescu-1_50abc3867c42d5a6637fe596/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/marcoci-inlocuit-sefia-administratiei-fondului-mediu-gheorghe-popescu-1_50abc3867c42d5a6637fe596/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/marcoci-inlocuit-sefia-administratiei-fondului-mediu-gheorghe-popescu-1_50abc3867c42d5a6637fe596/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/marcoci-inlocuit-sefia-administratiei-fondului-mediu-gheorghe-popescu-1_50abc3867c42d5a6637fe596/index.html
https://www.afm.ro/informatii_publice_declaratii_avere_2012.php
https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0D5W6KN6I488D0JEF17FJ54U2Q
https://www.afm.ro/informatii_publice_declaratii_avere_2012.php
https://www.afm.ro/main/legislatie_taxe_si_contributii/2017/oug_196_2005_17072017.pdf


 

 

 

5 Iunie 2012 - 
Octombrie 2012 

Radu (Dan Septimiu) Popa Sursa: 
https://www.curentul.info/actualitate/radu-popa-acuzat-de-prejudicii-de-milioane-de-euro-la-alpab-
numit-de-ponta-sef-la-fondul-de-mediu-dan-eova-stie-de-ce/  
https://www.mediafax.ro/social/radu-popa-fostul-sef-alpab-revocat-de-ponta-de-la-conducerea-
admnistratiei-fondului-pentru-mediu-10152437?jwsource=cl  

6 2012 - Ianuarie 
2013 

Laurenţiu Ţigăeru Roşca Sursa: 
https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/ultimele-stiri/89031-finul-lui-razvan-mustea-a-suflat-
liberalilor-sefia-de-la-fondul-pentru-mediu.html  

7 Februarie 2013 
- Octombrie 
2015 

Adrian Gearâp Sursa: 
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-
fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-
392792.html  
https://www.zf.ro/profesii/seful-afm-schimbat-ieri-din-functie-14865174  

8  Octombrie 
2015 - Aprilie 
2016 

Dorel Tudor Sursa: 
https://www.zf.ro/profesii/seful-afm-schimbat-ieri-din-functie-14865174  
https://www.capital.ro/istvan-jakab-este-noul-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu.html 

9  Aprilie 2016 - 
Octombrie 2016 

István JAKAB Sursa: 
https://www.capital.ro/istvan-jakab-este-noul-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu.html 
https://jurnaluldeilfov.ro/mihai-moia-in-locul-lui-jakab-istvan/  

10  Octombrie 
2016 - Martie 
2017 

Mihai Alexandru Moia Sursa: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183757  
https://m.ziuanews.ro/stiri/fostul-jurnalist-ionu-apostu-numit-de-premierul-grindeanu-la-conducerea-
administra-iei-fondului-pentru-mediu-652036 

11 Martie 2017 - 
Martie 2017 

Ionuţ Sorin Apostu Sursa: 
https://m.ziuanews.ro/stiri/fostul-jurnalist-ionu-apostu-numit-de-premierul-grindeanu-la-conducerea-
administra-iei-fondului-pentru-mediu-652036  
https://sanatateabuzoiana.ro/la-mai-putin-de-o-zi-de-la-numirea-in-guvern-apostu-il-refuza-pe-
grindeanu/#.YvgOdy8RpQY  

12 Aprilie 2017 - 
Decembrie 
2019 

Cornel Brezuică Sursa: 
https://www.economica.net/cornel-brezuica-numit-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-
mediu_135931.html  
https://newsweek.ro/investigatii/brezuica-la-fel-de-breaz-ca-truica-dar-la-stat  
https://www.energynomics.ro/afm-ajunge-la-un-numar-record-de-schimbari-ale-conducerii-dupa-ce-
amana-lansarea-programului-rabla-pentru-electrocasnice/  

https://www.curentul.info/actualitate/radu-popa-acuzat-de-prejudicii-de-milioane-de-euro-la-alpab-numit-de-ponta-sef-la-fondul-de-mediu-dan-eova-stie-de-ce/
https://www.curentul.info/actualitate/radu-popa-acuzat-de-prejudicii-de-milioane-de-euro-la-alpab-numit-de-ponta-sef-la-fondul-de-mediu-dan-eova-stie-de-ce/
https://www.mediafax.ro/social/radu-popa-fostul-sef-alpab-revocat-de-ponta-de-la-conducerea-admnistratiei-fondului-pentru-mediu-10152437?jwsource=cl
https://www.mediafax.ro/social/radu-popa-fostul-sef-alpab-revocat-de-ponta-de-la-conducerea-admnistratiei-fondului-pentru-mediu-10152437?jwsource=cl
https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/ultimele-stiri/89031-finul-lui-razvan-mustea-a-suflat-liberalilor-sefia-de-la-fondul-pentru-mediu.html
https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/ultimele-stiri/89031-finul-lui-razvan-mustea-a-suflat-liberalilor-sefia-de-la-fondul-pentru-mediu.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-392792.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-392792.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-392792.html
https://www.zf.ro/profesii/seful-afm-schimbat-ieri-din-functie-14865174
https://www.zf.ro/profesii/seful-afm-schimbat-ieri-din-functie-14865174
https://www.capital.ro/istvan-jakab-este-noul-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu.html
https://www.capital.ro/istvan-jakab-este-noul-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu.html
https://jurnaluldeilfov.ro/mihai-moia-in-locul-lui-jakab-istvan/
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183757
https://m.ziuanews.ro/stiri/fostul-jurnalist-ionu-apostu-numit-de-premierul-grindeanu-la-conducerea-administra-iei-fondului-pentru-mediu-652036
https://m.ziuanews.ro/stiri/fostul-jurnalist-ionu-apostu-numit-de-premierul-grindeanu-la-conducerea-administra-iei-fondului-pentru-mediu-652036
https://m.ziuanews.ro/stiri/fostul-jurnalist-ionu-apostu-numit-de-premierul-grindeanu-la-conducerea-administra-iei-fondului-pentru-mediu-652036
https://m.ziuanews.ro/stiri/fostul-jurnalist-ionu-apostu-numit-de-premierul-grindeanu-la-conducerea-administra-iei-fondului-pentru-mediu-652036
https://sanatateabuzoiana.ro/la-mai-putin-de-o-zi-de-la-numirea-in-guvern-apostu-il-refuza-pe-grindeanu/#.YvgOdy8RpQY
https://sanatateabuzoiana.ro/la-mai-putin-de-o-zi-de-la-numirea-in-guvern-apostu-il-refuza-pe-grindeanu/#.YvgOdy8RpQY
https://www.economica.net/cornel-brezuica-numit-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu_135931.html
https://www.economica.net/cornel-brezuica-numit-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu_135931.html
https://newsweek.ro/investigatii/brezuica-la-fel-de-breaz-ca-truica-dar-la-stat
https://www.energynomics.ro/afm-ajunge-la-un-numar-record-de-schimbari-ale-conducerii-dupa-ce-amana-lansarea-programului-rabla-pentru-electrocasnice/
https://www.energynomics.ro/afm-ajunge-la-un-numar-record-de-schimbari-ale-conducerii-dupa-ce-amana-lansarea-programului-rabla-pentru-electrocasnice/


 

 

 

13 Decembrie 
2019 - Mai 
2020 

Mihail-Dan Dojană Sursa: 
https://www.energynomics.ro/afm-ajunge-la-un-numar-record-de-schimbari-ale-conducerii-dupa-ce-
amana-lansarea-programului-rabla-pentru-electrocasnice/  

14 Mai 2020 - 
Septembrie 
2020  

Andreea Kohalmi-Szabo Sursa: 
https://www.energynomics.ro/afm-ajunge-la-un-numar-record-de-schimbari-ale-conducerii-dupa-ce-
amana-lansarea-programului-rabla-pentru-electrocasnice/  

15 Septembrie 
2020 - 
Decembrie 
2020 

Dan-Cătălin Vatamanu Sursa: 
https://www.energynomics.ro/afm-ajunge-la-un-numar-record-de-schimbari-ale-conducerii-dupa-ce-
amana-lansarea-programului-rabla-pentru-electrocasnice/  

16 Decembrie 
2020 - Martie 
2021 

Andrei Cazacu Sursa: 
https://www.mediafax.ro/politic/andrei-cazacu-a-fost-numit-la-conducerea-administratiei-fondului-de-
mediu-19795503  
https://www.economica.net/rabla-electrocasnice-2021-cand-incepe-inscriere-voucher-rabla-
electrocasnice-televizor-frigider-2_496844.html  

17 Martie 2021 - 
Septembrie 
2021 

Ştefan Toga Sursa: 
https://www.agerpres.ro/politica/2021/09/02/fulop-lorand-arpad-numit-presedinte-al-administratiei-
fondului-pentru-mediu--773201  

18 Septembrie 
2021 - 
Februarie 2022 

Lóránd Fülöp Sursa: 
https://ecologic.rec.ro/lorand-arpad-fulop-cand-schimbi-sase-presedinti-in-doi-ani-este-clar-ca-
lucrurile-nu-pot-functiona/  
https://www.g4media.ro/lorand-fulop-mutat-de-la-sefia-administratiei-fondului-pentru-mediu-la-
agentia-nationala-pentru-protectia-mediului-el-a-fost-implicat-in-scandalurile-de-la-programele-rabla-
si-casa-verde-fotovoltaic.html  

19 Februarie 2022 
- prezent 

Laurențiu-Adrian 
Neculaescu 

Sursa: 
https://www.afm.ro/main/informatii_publice/structura_organizatorica/2022/decizie_numire_laurentiu_
neculaescu.pdf  
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https://www.mediafax.ro/politic/andrei-cazacu-a-fost-numit-la-conducerea-administratiei-fondului-de-mediu-19795503
https://www.economica.net/rabla-electrocasnice-2021-cand-incepe-inscriere-voucher-rabla-electrocasnice-televizor-frigider-2_496844.html
https://www.economica.net/rabla-electrocasnice-2021-cand-incepe-inscriere-voucher-rabla-electrocasnice-televizor-frigider-2_496844.html
https://www.agerpres.ro/politica/2021/09/02/fulop-lorand-arpad-numit-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu--773201
https://www.agerpres.ro/politica/2021/09/02/fulop-lorand-arpad-numit-presedinte-al-administratiei-fondului-pentru-mediu--773201
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https://ecologic.rec.ro/lorand-arpad-fulop-cand-schimbi-sase-presedinti-in-doi-ani-este-clar-ca-lucrurile-nu-pot-functiona/
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Anexa 2 

Miniștrii Mediului în perioada 2004 - 2022  

 

Nr. Perioada Numele Miniștrilor Comentarii 

1 11 martie - 28 decembrie 2004 Speranța-Maria Ianculescu Ministerul mediului și gospodăririi apelor 

2 29 decembrie 2004 - 5 aprilie 2007  Sulfina Barbu Ministerul mediului și gospodăririi apelor 

3 5 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008 Attila Korodi Ministerul mediului și dezvoltării durabile 

4 22 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009 Nicolae Nemirschi  Ministerul Mediului 

5 2 octombrie 2009 - 23 decembrie 2009 Elena Udrea Ministerul Mediului (interimar) 

6 23 decembrie 2009 - 5 aprilie 2012 László Borbély Ministerul mediului și pădurilor  

7 5 aprilie 2012 - 10 aprilie 2012 Mihai Răzvan Ungureanu Ministerul mediului și pădurilor (interimar) 

8 10 aprilie 2012 - 7 mai 2012 Attila Korodi Ministerul mediului și pădurilor  

9 7 mai 2012 - 5 martie 2014 Rovana Plumb  Ministerul mediului și pădurilor (mai - dec 2012) 
Ministerul mediului și schimbărilor climatice (dec 2012 - mar 2014) 

10 5 martie 2014 - 17 decembrie 2014 Attila Korodi Ministerul mediului și schimbărilor climatice  

11 17 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015 Grațiela Gavrilescu Ministerul mediului, apelor și pădurilor 

12 17 noiembrie 2015 - 4 ianuarie 2017 Cristiana Pașca-Palmer Ministerul mediului, apelor și pădurilor 

13 4 ianuarie 2017 - 29 iunie 2017 Daniel Constantin Ministerul mediului 

14 29 iunie 2017 - 27 august 2019 Grațiela Gavrilescu Ministerul mediului 

15 4 noiembrie 2019 - 5 noiembrie 2020  Costel Alexe Ministerul mediului, apelor și pădurilor 

16 5 noiembrie 2020 - 23 decembrie 2020 Mircea Fechet Ministerul mediului, apelor și pădurilor 

17 23 decembrie 2020 - prezent Tánczos Barna Ministerul mediului, apelor și pădurilor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Speran%C8%9Ba-Maria_Ianculescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Speran%C8%9Ba-Maria_Ianculescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulfina_Barbu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Attila_Korodi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Nemirschi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_Udrea
https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Borb%C3%A9ly
https://koaha.org/wiki/2012
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_R%C4%83zvan_Ungureanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Attila_Korodi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rovana_Plumb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Attila_Korodi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gra%C8%9Biela-Leocadia_Gavrilescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Constantin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gra%C8%9Biela-Leocadia_Gavrilescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Costel_Alexe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Fechet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barna_T%C3%A1nczos


 

 

 

Anexa 3 
Lista surselor din presa generalistă online 

 

Notă: colectare prin saturație prin Google Search, termeni de interogare ”program Rabla”, ”Rabla 2022”, ”program Rabla 2022”, ”Rabla Plus”, ”Rabla 

Plus 2022” 

nr. titlu sursă publicație dată publicare 

1 
Data când începe programul "Rabla" 2022 a fost anunțată. Prima de 

casare a fost majorată anul trecut 

https://ziare.com/rabla-plus/program-rabla-2022-data-

lansare-ministrul-mediului-1718871 
Ziare.com 6-Jan-2022 

2 Rabla 2022. Programul va fi lansat în 4 februarie 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/rabla-2022-

programul-va-fi-lansat-in-4-februarie.html 

Știrile PRO 

TV 
6-Jan-2022 

3 
Rabla 2022 începe în 4 februarie. Bani pentru renunțarea la mașină, fără 

obligația de a cumpăra una nouă 

https://stirileprotv.ro/divers/proiect-al-ministerului-

mediului-proprietarii-care-renunta-la-rable-ar-putea-

primi-3-000-de-lei-fara-sa-cumpere-un-vehicul.html 

Știrile PRO 

TV 
11-Jan-2022 

4 6.000 de lei pentru o mașină veche fără Programul „Rabla” 

https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/6-000-de-

lei-pentru-o-masina-veche-fara-programul-rabla-

3894390/ 

Bihon 12-Jan-2022 

5 
Buget record pentru programul ”Rabla” în 2022. Modificările anunțate de 

ministrul Mediului 

https://ziare.com/rabla/ministrul-mediului-buget-

record-program-rabla-2022-modificari-1720013 
Ziare.com 13-Jan-2022 

6 
Schimbări majore în Programul Rabla 2022. Mașinile Euro 3 și mai vechi 

primesc bani în plus 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-

transporturi/schimbari-majore-in-programul-rabla-

2022-masinile-euro-3-si-mai-vechi-primesc-bani-in-

plus-20550809 

Profit.ro 13-Jan-2022 

7 
Programul Rabla. Premieră: se pot casa două autovehicule. Bonusul 

poate ajunge până la 16.500 de lei 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/rabla-clasic-si-

rabla-plus-2022-ce-noutati-vor-fi-anul-acesta.html 

Știrile PRO 

TV 
14-Jan-2022 

https://ziare.com/rabla-plus/program-rabla-2022-data-lansare-ministrul-mediului-1718871
https://ziare.com/rabla-plus/program-rabla-2022-data-lansare-ministrul-mediului-1718871
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/rabla-2022-programul-va-fi-lansat-in-4-februarie.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/rabla-2022-programul-va-fi-lansat-in-4-februarie.html
https://stirileprotv.ro/divers/proiect-al-ministerului-mediului-proprietarii-care-renunta-la-rable-ar-putea-primi-3-000-de-lei-fara-sa-cumpere-un-vehicul.html
https://stirileprotv.ro/divers/proiect-al-ministerului-mediului-proprietarii-care-renunta-la-rable-ar-putea-primi-3-000-de-lei-fara-sa-cumpere-un-vehicul.html
https://stirileprotv.ro/divers/proiect-al-ministerului-mediului-proprietarii-care-renunta-la-rable-ar-putea-primi-3-000-de-lei-fara-sa-cumpere-un-vehicul.html
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/6-000-de-lei-pentru-o-masina-veche-fara-programul-rabla-3894390/
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/6-000-de-lei-pentru-o-masina-veche-fara-programul-rabla-3894390/
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/6-000-de-lei-pentru-o-masina-veche-fara-programul-rabla-3894390/
https://ziare.com/rabla/ministrul-mediului-buget-record-program-rabla-2022-modificari-1720013
https://ziare.com/rabla/ministrul-mediului-buget-record-program-rabla-2022-modificari-1720013
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/schimbari-majore-in-programul-rabla-2022-masinile-euro-3-si-mai-vechi-primesc-bani-in-plus-20550809
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/schimbari-majore-in-programul-rabla-2022-masinile-euro-3-si-mai-vechi-primesc-bani-in-plus-20550809
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/schimbari-majore-in-programul-rabla-2022-masinile-euro-3-si-mai-vechi-primesc-bani-in-plus-20550809
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/schimbari-majore-in-programul-rabla-2022-masinile-euro-3-si-mai-vechi-primesc-bani-in-plus-20550809
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/rabla-clasic-si-rabla-plus-2022-ce-noutati-vor-fi-anul-acesta.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/rabla-clasic-si-rabla-plus-2022-ce-noutati-vor-fi-anul-acesta.html


 

 

 

8 

Veşti bune pentru cine vrea să îşi schimbe maşina. Se pregăteşte o 

alternativă pentru programul „Rabla”, în care primeşti bani şi de la guvern, 

şi de la primărie pentru a cumpăra un autoturism nou 

https://www.zf.ro/auto/vesti-bune-pentru-cine-vrea-sa-

isi-schimbe-masina-se-pregateste-o-20460388 

Ziarul 

Financiar 
15-Jan-2022 

9 

Programele Rabla demarează mâine cu un ecobonus de până la 9.000 

de lei pentru maşini convenţionale şi 51.000 de lei pentru electrice sau pe 

hidrogen. Bugetul total este de 1,2 miliarde de lei, cel mai mare din istoria 

programului 

https://www.zf.ro/companii/programele-rabla-

demareaza-maine-ecobonus-pana-9-000-lei-masini-

20504974 

Ziarul 

Financiar 
7-Feb-2022 

10 
Câți bani "s-au topit" în ziua lansării programelor Rabla. Românii au la 

dispoziție în 2022 cel mai mare buget din istorie 

https://ziare.com/rabla/afm-dosare-depuse-in-prima-

zi-de-lansare-a-programului-rabla-1724374 
Ziare.com 8-Feb-2022 

11 
Se lansează Rabla Plus și Rabla Clasic. Suma de bani oferită de stat 

pentru predarea unei mașini vechi 

https://ziare.com/rabla-clasic/rabla-plus-si-rabla-

clasic-suma-de-bani-valoare-voucher-1724222 
Ziare.com 8-Feb-2022 

12 
Începe a treia sesiune de înscriere pentru Rabla Clasic și Rabla Plus, 

pentru persoane juridice 

https://ziare.com/rabla-plus/inscriere-rabla-plus-rabla-

clasic-persoane-juridice-1733357 
Ziare.com 1-Apr-2022 

13 
Ministerul Mediului pregătește un nou program RABLA: 3000 de lei pentru 

fiecare mașină casată. Când ar putea începe 

https://alba24.ro/ministerul-mediului-pregateste-un-

nou-program-rabla-3000-de-lei-pentru-fiecare-masina-

casata-cand-ar-putea-incepe-911917.html 

Alba24 12-Apr-2022 

14 Programul Rabla 2022. Începe o nouă sesiune de înscriere 

https://www.wall-

street.ro/articol/Auto/285186/programul-rabla-2022-

incepe-o-noua-sesiune-de-inscriere.html 

WallStreet 3-May-2022 

15 
Data la care se dă startul unei noi ediții a programelor "Rabla" şi "Rabla 

Plus". Premiera anunțată de autorități 

https://ziare.com/editie/data-start-program-rabla-rabla-

plus-1739372 
Ziare.com 5-May-2022 

16 
Programul Rabla - Pe 13 mai începe o nouă sesiune. Alta va porni în 

septembrie. Ce se va schimba în viitor 

https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25538244-

programul-rabla-13-mai-incepe-noua-sesiune-alta-

porni-septembrie-schimba-viitor.htm 

Hotnews 5-May-2022 

https://www.zf.ro/auto/vesti-bune-pentru-cine-vrea-sa-isi-schimbe-masina-se-pregateste-o-20460388
https://www.zf.ro/auto/vesti-bune-pentru-cine-vrea-sa-isi-schimbe-masina-se-pregateste-o-20460388
https://www.zf.ro/companii/programele-rabla-demareaza-maine-ecobonus-pana-9-000-lei-masini-20504974
https://www.zf.ro/companii/programele-rabla-demareaza-maine-ecobonus-pana-9-000-lei-masini-20504974
https://www.zf.ro/companii/programele-rabla-demareaza-maine-ecobonus-pana-9-000-lei-masini-20504974
https://ziare.com/rabla/afm-dosare-depuse-in-prima-zi-de-lansare-a-programului-rabla-1724374
https://ziare.com/rabla/afm-dosare-depuse-in-prima-zi-de-lansare-a-programului-rabla-1724374
https://ziare.com/rabla-clasic/rabla-plus-si-rabla-clasic-suma-de-bani-valoare-voucher-1724222
https://ziare.com/rabla-clasic/rabla-plus-si-rabla-clasic-suma-de-bani-valoare-voucher-1724222
https://ziare.com/rabla-plus/inscriere-rabla-plus-rabla-clasic-persoane-juridice-1733357
https://ziare.com/rabla-plus/inscriere-rabla-plus-rabla-clasic-persoane-juridice-1733357
https://alba24.ro/ministerul-mediului-pregateste-un-nou-program-rabla-3000-de-lei-pentru-fiecare-masina-casata-cand-ar-putea-incepe-911917.html
https://alba24.ro/ministerul-mediului-pregateste-un-nou-program-rabla-3000-de-lei-pentru-fiecare-masina-casata-cand-ar-putea-incepe-911917.html
https://alba24.ro/ministerul-mediului-pregateste-un-nou-program-rabla-3000-de-lei-pentru-fiecare-masina-casata-cand-ar-putea-incepe-911917.html
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/285186/programul-rabla-2022-incepe-o-noua-sesiune-de-inscriere.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/285186/programul-rabla-2022-incepe-o-noua-sesiune-de-inscriere.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/285186/programul-rabla-2022-incepe-o-noua-sesiune-de-inscriere.html#gref
https://ziare.com/editie/data-start-program-rabla-rabla-plus-1739372
https://ziare.com/editie/data-start-program-rabla-rabla-plus-1739372
https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25538244-programul-rabla-13-mai-incepe-noua-sesiune-alta-porni-septembrie-schimba-viitor.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25538244-programul-rabla-13-mai-incepe-noua-sesiune-alta-porni-septembrie-schimba-viitor.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25538244-programul-rabla-13-mai-incepe-noua-sesiune-alta-porni-septembrie-schimba-viitor.htm


 

 

 

17 
Un nou program "Rabla": "cel puțin 3.000 de lei" primiți pentru casarea 

mașinilor mai vechi de 15 ani, fără obligații 

https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic/un-

nou-program-rabla-cel-putin-3-000-de-lei-primiti-

pentru-casarea-masinilor-mai-vechi-de-15-ani-fara-

obligatii-1929207 

Digi24 5-May-2022 

18 
Bugetul programului Rabla Plus pentru persoane juridice, epuizat în mai 

puţin de două ore de la start 

https://ziare.com/rabla-plus/rabla-plus-persoane-

juridice-buget-epuizat-doua-ore-1740834 
Ziare.com 13-May-2022 

19 
O nouă sesiune de înscriere în programele "Rabla" şi "Rabla Plus" începe 

vineri. Care este noutatea 

https://observatornews.ro/economic/o-noua-sesiune-

de-inscriere-in-programele-rabla-si-rabla-plus-incepe-

vineri-care-este-noutatea-470421.html 

Observator 13-May-2022 

20 
Programul Rabla Plus, un succes uriaş. Pentru ce maşini primeşti de la 

stat 51.000 de lei 

https://observatornews.ro/economic/programul-rabla-

plus-un-succes-urias-pentru-ce-masini-primesti-de-la-

stat-51000-de-lei-470521.html 

Observator 13-May-2022 

21 
Rabla Plus 2022. Bugetul pentru firme, epuizat în mai puţin de două ore 

de la lansarea sesiunii 

https://observatornews.ro/economic/rabla-plus-2022-

bugetul-pentru-firme-epuizat-in-mai-putin-de-doua-

ore-de-la-lansarea-sesiunii-470461.html 

Observator 13-May-2022 

22 
S-a dat startul înscrierilor în programele ”Rabla” și ”Rabla Plus”. Ce 

tichete și bonusuri sunt puse la bătaie 

https://ziare.com/programul-rabla/inscrieri-rabla-rabla-

plus-vineri-13-mai-1740715 
Ziare.com 13-May-2022 

23 

Apetitul românilor pentru maşini electrice, susţinut de programul Rabla 

Plus, a dus Dacia Spring pe locul 2 în aprilie şi pe locul 4 în primele patru 

luni din 2022. O nouă sesiune Rabla Clasic şi Rabla Plus a început vineri, 

a anunţat Ministerul Mediului 

https://www.zf.ro/companii/apetitul-romanilor-masini-

electrice-sustinut-programul-rabla-plus-20829201 

Ziarul 

Financiar 
21-May-2022 

24 
A fost prelungită perioada de înscriere în programele Rabla Clasic şi 

Rabla Plus. Până la ce dată se mai pot depune dosarele 

https://ziare.com/programul-rabla/afm-inscriere-

program-rabla-1743688 
Ziare.com 30-May-2022 

https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic/un-nou-program-rabla-cel-putin-3-000-de-lei-primiti-pentru-casarea-masinilor-mai-vechi-de-15-ani-fara-obligatii-1929207
https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic/un-nou-program-rabla-cel-putin-3-000-de-lei-primiti-pentru-casarea-masinilor-mai-vechi-de-15-ani-fara-obligatii-1929207
https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic/un-nou-program-rabla-cel-putin-3-000-de-lei-primiti-pentru-casarea-masinilor-mai-vechi-de-15-ani-fara-obligatii-1929207
https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic/un-nou-program-rabla-cel-putin-3-000-de-lei-primiti-pentru-casarea-masinilor-mai-vechi-de-15-ani-fara-obligatii-1929207
https://ziare.com/rabla-plus/rabla-plus-persoane-juridice-buget-epuizat-doua-ore-1740834
https://ziare.com/rabla-plus/rabla-plus-persoane-juridice-buget-epuizat-doua-ore-1740834
https://observatornews.ro/economic/o-noua-sesiune-de-inscriere-in-programele-rabla-si-rabla-plus-incepe-vineri-care-este-noutatea-470421.html
https://observatornews.ro/economic/o-noua-sesiune-de-inscriere-in-programele-rabla-si-rabla-plus-incepe-vineri-care-este-noutatea-470421.html
https://observatornews.ro/economic/o-noua-sesiune-de-inscriere-in-programele-rabla-si-rabla-plus-incepe-vineri-care-este-noutatea-470421.html
https://observatornews.ro/economic/programul-rabla-plus-un-succes-urias-pentru-ce-masini-primesti-de-la-stat-51000-de-lei-470521.html
https://observatornews.ro/economic/programul-rabla-plus-un-succes-urias-pentru-ce-masini-primesti-de-la-stat-51000-de-lei-470521.html
https://observatornews.ro/economic/programul-rabla-plus-un-succes-urias-pentru-ce-masini-primesti-de-la-stat-51000-de-lei-470521.html
https://observatornews.ro/economic/rabla-plus-2022-bugetul-pentru-firme-epuizat-in-mai-putin-de-doua-ore-de-la-lansarea-sesiunii-470461.html
https://observatornews.ro/economic/rabla-plus-2022-bugetul-pentru-firme-epuizat-in-mai-putin-de-doua-ore-de-la-lansarea-sesiunii-470461.html
https://observatornews.ro/economic/rabla-plus-2022-bugetul-pentru-firme-epuizat-in-mai-putin-de-doua-ore-de-la-lansarea-sesiunii-470461.html
https://ziare.com/programul-rabla/inscrieri-rabla-rabla-plus-vineri-13-mai-1740715
https://ziare.com/programul-rabla/inscrieri-rabla-rabla-plus-vineri-13-mai-1740715
https://www.zf.ro/companii/apetitul-romanilor-masini-electrice-sustinut-programul-rabla-plus-20829201
https://www.zf.ro/companii/apetitul-romanilor-masini-electrice-sustinut-programul-rabla-plus-20829201
https://ziare.com/programul-rabla/afm-inscriere-program-rabla-1743688
https://ziare.com/programul-rabla/afm-inscriere-program-rabla-1743688


 

 

 

25 Rabla Clasic şi Rabla Plus 2022: Au fost prelungite înscrierile 

https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25589681-

sesiunea-inscriere-programele-rabla-clasic-rabla-plus-

fost-prelungita-cine-poate-inscrie.htm 

Hotnews 30-May-2022 

26 
Un nou program Rabla, aproape de lansare. Cum vom putea scăpa de 

maşinile mai vechi de 15 ani 

https://observatornews.ro/economic/un-nou-program-

rabla-aproape-de-lansare-cum-vom-putea-scapa-de-

masinile-mai-vechi-de-15-ani-473760.html 

Observator 6-Jun-2022 

27 Programul Rabla si cum poate sa iti vina in ajutor 

https://www.agerpres.ro/ots/2022/06/28/programul-

rabla-si-cum-poate-sa-iti-vina-in-ajutor-dezshop-ro--

647464 

AgerPress 28-Jun-2022 

28 Rabla 2022 și Rabla Plus 2022 | Încep noi sesiuni de înscrieri 

https://www.wall-street.ro/articol/Auto/289976/rabla-

2022-si-rabla-plus-2022-incep-noi-sesiuni-de-

inscrieri.html 

WallStreet 21-Sep-2022 

29 
Se dă startul ultimei ediții din acest an a programelor ”Rabla” și ”Rabla 

Plus”. Bugetul anunțat de autorități 

https://ziare.com/program-rabla-masini/program-rabla-

rabla-clasic-2022-buget-1763361 
Ziare.com 22-Sep-2022 

30 
Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022. Buget alocat de 400 

milioane de lei / Termenul-limită pentru depunerea dosarelor 

https://www.gandul.ro/actualitate/programele-rabla-

clasic-si-rabla-plus-2022-buget-alocat-de-400-

milioane-de-lei-termenul-limita-pentru-depunerea-

dosarelor-19846960 

Gândul 28-Sep-2022 

31 
Ultima sesiune de înscriere din 2022 pentru programele „Rabla” şi „Rabla 

Plus”. Bugetul total depășește 600 de milioane de lei 

https://www.europafm.ro/ultima-sesiune-de-inscriere-

pentru-programele-rabla-si-rabla-plus-bugetul-total-

depaseste-600-de-milioane-de-lei/ 

Europa FM 28-Sep-2022 

32 Rabla şi Rabla Plus: înscrierile încep pe 30 septembrie 2022 
https://www.mediafax.ro/social/rabla-si-rabla-plus-

inscrierile-incep-pe-30-septembrie-2022-21199999 
Mediafax 29-Sep-2022 

https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25589681-sesiunea-inscriere-programele-rabla-clasic-rabla-plus-fost-prelungita-cine-poate-inscrie.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25589681-sesiunea-inscriere-programele-rabla-clasic-rabla-plus-fost-prelungita-cine-poate-inscrie.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-25589681-sesiunea-inscriere-programele-rabla-clasic-rabla-plus-fost-prelungita-cine-poate-inscrie.htm
https://observatornews.ro/economic/un-nou-program-rabla-aproape-de-lansare-cum-vom-putea-scapa-de-masinile-mai-vechi-de-15-ani-473760.html
https://observatornews.ro/economic/un-nou-program-rabla-aproape-de-lansare-cum-vom-putea-scapa-de-masinile-mai-vechi-de-15-ani-473760.html
https://observatornews.ro/economic/un-nou-program-rabla-aproape-de-lansare-cum-vom-putea-scapa-de-masinile-mai-vechi-de-15-ani-473760.html
https://www.agerpres.ro/ots/2022/06/28/programul-rabla-si-cum-poate-sa-iti-vina-in-ajutor-dezshop-ro--647464
https://www.agerpres.ro/ots/2022/06/28/programul-rabla-si-cum-poate-sa-iti-vina-in-ajutor-dezshop-ro--647464
https://www.agerpres.ro/ots/2022/06/28/programul-rabla-si-cum-poate-sa-iti-vina-in-ajutor-dezshop-ro--647464
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/289976/rabla-2022-si-rabla-plus-2022-incep-noi-sesiuni-de-inscrieri.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/289976/rabla-2022-si-rabla-plus-2022-incep-noi-sesiuni-de-inscrieri.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/289976/rabla-2022-si-rabla-plus-2022-incep-noi-sesiuni-de-inscrieri.html#gref
https://ziare.com/program-rabla-masini/program-rabla-rabla-clasic-2022-buget-1763361?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
https://ziare.com/program-rabla-masini/program-rabla-rabla-clasic-2022-buget-1763361?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
https://www.gandul.ro/actualitate/programele-rabla-clasic-si-rabla-plus-2022-buget-alocat-de-400-milioane-de-lei-termenul-limita-pentru-depunerea-dosarelor-19846960
https://www.gandul.ro/actualitate/programele-rabla-clasic-si-rabla-plus-2022-buget-alocat-de-400-milioane-de-lei-termenul-limita-pentru-depunerea-dosarelor-19846960
https://www.gandul.ro/actualitate/programele-rabla-clasic-si-rabla-plus-2022-buget-alocat-de-400-milioane-de-lei-termenul-limita-pentru-depunerea-dosarelor-19846960
https://www.gandul.ro/actualitate/programele-rabla-clasic-si-rabla-plus-2022-buget-alocat-de-400-milioane-de-lei-termenul-limita-pentru-depunerea-dosarelor-19846960
https://www.europafm.ro/ultima-sesiune-de-inscriere-pentru-programele-rabla-si-rabla-plus-bugetul-total-depaseste-600-de-milioane-de-lei/
https://www.europafm.ro/ultima-sesiune-de-inscriere-pentru-programele-rabla-si-rabla-plus-bugetul-total-depaseste-600-de-milioane-de-lei/
https://www.europafm.ro/ultima-sesiune-de-inscriere-pentru-programele-rabla-si-rabla-plus-bugetul-total-depaseste-600-de-milioane-de-lei/
https://www.mediafax.ro/social/rabla-si-rabla-plus-inscrierile-incep-pe-30-septembrie-2022-21199999
https://www.mediafax.ro/social/rabla-si-rabla-plus-inscrierile-incep-pe-30-septembrie-2022-21199999


 

 

 

33 
Bugetul alocat programului Rabla Plus 2022 a fost epuizat în mai puţin de 

o oră de la lansare 

https://observatornews.ro/economic/bugetul-alocat-

programului-rabla-plus-2022-a-fost-epuizat-in-mai-

putin-de-o-ora-de-la-lansare-490616.html 

Observator 30-Sep-2022 

34 
Rabla 2022 și Rabla Plus 2022. Când începe, care sunt condițiile și cum 

te înscrii 

https://www.antena3.ro/actualitate/rabla-2022-

program-cand-incepe-conditii-cum-te-inscrii-

652951.html 

Antena3 30-Sep-2022 

35 
Rabla Plus: Bugetul ultimei sesiuni din 2022 a programului pentru 

persoanele juridice a fost epuizat în 21 de minute 

https://www.agerpres.ro/mediu/2022/09/30/rabla-plus-

bugetul-ultimei-sesiuni-din-2022-a-programului-

pentru-persoanele-juridice-a-fost-epuizat-in-21-de-

minute--988099 

AgerPress 30-Sep-2022 

36 
Ultima sesiune de înscrieri în programele "Rabla" și "Rabla Plus" din 2022 

a început vineri 

https://www.digi24.ro/stiri/economie/ultima-sesiune-

de-inscrieri-in-programele-rabla-si-rabla-plus-din-

2022-a-inceput-vineri-2100485 

Digi24 30-Sep-2022 

37 
Ultima etapă a programelor „Rabla” și „Rabla Plus”. Fondurile pentru 

mașinile electrice s-au epuizat în mai puțin două ore 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ultima-etapa-a-

programelor-zrabla-si-zrabla-plus-fondurile-pentru-

masinile-electrice-s-au-epuizat-in-mai-putin-doua-

ore.html 

Știrile PRO 

TV 
2-Oct-2022 

38 
Când începe programul ”Rabla local” prin care se pot obține 3.000 de lei 

pentru mașinile vechi. Dosarele se depun la primărie 

https://ziare.com/rabla-local/rabla-local-dosare-

primarii-ministerul-mediului-masini-vechi-1764961 
Ziare.com 6-Oct-2022 
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Natalia Ciobanu

Adela Fofiu

este doctor în științele mediului, 
specializată în analiza dinamicii 
sistemelor socio-ecologice și reziliența 
acestora la schimbările climatice, și 
autoarea studiului privind impactul de 
mediu al programului Rabla, publicat 
de 2Celsius în anul 2021. Cu o 
experiență de peste 15 ani în 
cercetarea de mediu, consultanță și 
formare în domeniul sustenabilității de 
mediu, domeniile ei de activitate și de 
interes includ inovația și educația în 
domeniul sistemelor socio-ecologice, 
managementul de mediu și 
comunicarea științei. Natalia este 
co-autoarea: „Urban Sustainability, a 
Game-Based Approach” - un manual 
care oferă o pedagogie inovatoare 
studenților și „Respect Pentru 
Resurse” – primul manual integrat de 
sustenabilitate pentru clasele 
gimnaziale și liceale din România.

este doctor în sociologie specializat în 
metode computaționale de analiză de 
conținut și în psihologia socială a 
emoțiilor. E lector asociat și mentor 
postdoctoral la Facultatea de Științe 
Politice, Administrative, și ale 
Comunicării din cadrul UBB Cluj, unde 
ghidează studenți și tineri doctori în 
științe în designuri de cercetare care 
folosesc analiza de conținut și metode 
computaționale de analize de date 
textuale. Cu experiență extinsă în 
departamente de cercetare-dezvoltare 
(R&D) în mediul privat, Adela 
colaborează în proiecte de dezvoltare 
de inteligență artificială, unde 
contribuie cu modelare de limbaj 
natural și expertiză în socio-lingvistică 
computațională. Recent, Adela 
activează ca cercetător și manager de 
feedback comunitar în răspunsul 
umanitar de urgență la conflictul din 
Ucraina.
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