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Ghidul de finanțare a Programului Rabla pentru electrocasnice a fost publicat în
Monitorul Oficial
În data de 21 noiembrie 2018, a fost publicat în Monitorul Oficial al României
Ghidul de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și
electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic – Rabla pentru
electrocasnice.
În perioada următoare vor fi publicate pe site-ul AFM informații privind demararea
programului, pentru validarea comercianților și înscrierea solicitanților.
Finanţarea se acordă sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de echipamente
electrice și electronice de uz casnic, cu eficiență energetică clasa A++ și A+++, din
următoarele categorii:
a) mașini de spălat rufe;
b) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare;
c) aparate de aer condiționat.
Valoarea voucherului este de:
a) 200 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;
b) 300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;
c) 300 lei pentru aparate de aer condiționat cu eficienţa energetică la răcire (A+++/
A++);
d) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare
cu eficienţa energetică A++;
e) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare
cu eficienţa energetică A+++.
Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui
echipament electric și electronic eligibil, în schimbul predării unui echipament uzat
echivalent. Schimbul se face în sistem 1:1.
Persoana fizică poate achiziţiona mai multe echipamente în schimbul predării
unui număr echivalent de echipamente uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător,
de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.
Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade de către
comerciantul validat din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziționate prin
program, iar diferența este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii.
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