
 
 

	 	 	Notă 	Ana l i t i c ă 	 	N r . 	 1 /2020 	 	 – 	 	 E s t e 	 p rog ramu l 	 „p r imu l 	 au tomob i l ” 	 po t r i v i t ? 	 	
 
        

 
 

   www.ipre.md                                                                                                                                                                                       1 

.	

 

 

 
La sfârșitul lunii decembrie 2019, Prim-ministrul Ion 
Chicu, a anunțat1 în cadrul evenimentului „Dialog 
Pro-Business” că guvernul va lansa programul de 
achiziție a primului automobil. Programul „Primul 
automobil” ar urma să fie similar programului 
„Prima casă”. Până la momentul actual, autoritățile 
nu au oferit mai multe detalii despre obiectivele, 
bugetul sau condițiile programului.  
 
Orice program care oferă stimulente fiscale sau 
subvenționează costul unui produs, ar putea fi 
destul de atractiv pentru cetățeni la etapa inițială.  
 
Dar în acest context apar mai multe întrebări: Cum 
va fi afectată piața auto? Care va fi impactul asupra 
mediului și congestiei? Va crește această politică 
gradul de îndatorare a populației? Poate fi 
considerată această inițiativă a statului una 
eficientă și rațională?     
 
 
 

Prezenta  Analiză  a  fost  elaborată  
în  cadrul  proiectului  IPRE  „Analize  
Tematice  a  politicilor  publice”,  
realizat  cu  susținerea  Fundației  

Konrad  Adenauer  (KAS)  în  Republica  Moldova.  Opiniile 
reflectate în prezenta publicație aparțin autorilor și nu reflectă 
neapărat opinia KAS. 

                                                   
1 https://autoexpert.md/diverse/sociale/guvernul-planifica-lansarea-
programului-primul-automobil-replica-programului-prima-casa-pentru-
achizitionarea-masinilor/ 
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2 http://www.asp.gov.md/ro/node/1663 
3 Calculele autorului în baza datelor Registrului de stat al transporturilor. 

 
Este programul „primul 

automobil” unul potrivit? 
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§ Conform Registrului de stat al transporturilor, 

numărul total de autovehicule înregistrate în 
Republica Moldova este de 1,031,4812. Analizând 
dinamica unităților de transport din ultimii ani, 
observăm că numărul acestora crește cu 
aproximativ 46,000 pe an3. Peste 25% din creștere 
este concentrată în capitală. Doar în anul 2019 
numărul de autovehicule din Chișinău a crescut cu 
31 de unități pe zi sau 11,315 într-un an.  

 
§ În anul 2018, automobilele au emis în atmosferă 

198,000 tone de substanțe nocive - de zece ori 
mai mulți poluanți decât agenții economici, 
conform datelor prezentate de Biroul Național de 
Statistică4.  

 
§ Totodată, conform rapoartelor5 Agenției Naționale 

Transport Auto, doar 59% din unitățile de transport 
înscrise în Registrul de stat sunt supuse inspecției 
tehnice periodice.  

 
§ În 2015, autoritățile de la Chișinău, semnând 

Acordul de la Paris privind schimbările climatice, 
s-au angajat să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră cu 64% către anul 20306.  

	
Figura	1. 

 
sursa: Biroul Național de Statistică7 
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Prima casă vs. Primul automobil 
Inițiativa de lansare a programului „Primul automobil” 
a fost menționată în contextul extinderii proiectului 
„Prima casă”, sugerând că autoritățile ar dori să 
faciliteze (subvenții sau alte măsuri fiscale) procurarea 
autovehiculelor de către cetățeni. Deși ar putea să 
existe asemănări între programe, totuși trebuie de 
remarcat că există principii și constrângeri diferite în 
cazul procurării unei mașini sau a unui apartament. 
 
Una dintre cele mai atractive componente ale 
proiectului „Prima casă” a fost rata inițială de 10% pe 
care cumpărătorul trebuia s-o achite la procurarea 
apartamentului. Până la lansarea programului, 
majoritatea băncilor solicitau un avans inițial de până 
la 40% din valoarea totală a locuinței. Prin urmare, 
reducerea costului inițial a crescut gradul de 
accesibilitate a imobilului.  
 
În comparație, la procurarea în credit sau leasing a 
automobilelor, ratele inițiale sunt cuprinse între 20%-
40% pentru automobilele second-hand, pe când la 
procurarea automobilelor noi sunt chiar și de 0%, 
nemaivorbind de faptul că în termeni absoluți valoarea 
automobilului este net inferioară unui imobil. Prin 
urmare, și fără intervenția statului, cetățenii au acces 
relativ ușor la mecanismele de finanțare a 
automobilelor.  
 
Creșterea constantă din ultimii ani (vezi datele din 
Registrul Auto), dar și prognoza că numărul 
automobilelor se va dubla în Republica Moldova în 
următorii 12 ani, sugerează că piața e în creștere iar 
automobilele sunt tot mai accesibile pentru cetățeni pe 
fundalul creșterii stabile a salariilor.  
 
În aceste condiții apare întrebare de ce este nevoie ca 
Guvernul să aloce resurse adiționale pentru 
susținerea acestui sector, care și așa înregistrează o 
creștere robustă?  

                                                                                     
4https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Mediu/Resurse_nat
urale_2019.pdf 
5 https://anta.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-
activitate-2018_0.pdf 
6 https://moldova.europalibera.org/a/este-preg%C4%83tit-
chi%C5%9Fin%C4%83ul-s%C4%83-diminueze-volumul-gazelor-poluante-
/30402562.html 
7https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/?r
xid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 

Experiența altor țări 
Programul „Primul automobil” a fost implementat în 
diferite versiuni în mai multe țări din lume. Programul a 
fost popular în mod special după criza din 2009, care 
a afectat companiile auto. Obiectivele acestor 
programe au fost de a stimula creșterea cheltuielilor 
consumatorilor pentru vehiculele noi și susținerea 
producătorilor de vehicule și piese auto. Peste 15 țări 
din lume au implementat astfel de programe.  
 
De exemplu, în anul 2012, autoritățile din Thailanda8 
au implementat programul „Primul automobil” pentru a 
ajuta industria auto ca urmare a inundațiilor din 2011. 
Autoritățile au decis să restituie 10% din valoarea 
costului unui automobil pentru cetățenii care au 
cumpărat un vehicul pentru prima dată. Prețul maxim 
de achiziție al automobilului nu trebuia să depășească 
suma de $28,200 iar capacitatea maximă a motorului 
trebuia să fie de 1,5 cm3

.  Costul total al programului 
$2.5 miliarde. O altă versiune a acestui program este 
cunoscută sub denumirea de RABLA. Autoritățile 
utilizează astfel de politici pentru a înnoi parcul auto. 
Astfel de programe au fost implementate în Statele 
Unite ale Americii (SUA), Franța, Italia, Spania sau 
România.  
 
Programul din SUA a fost implementat în anul 2009 și 
a avut drept scop încurajarea înlocuirii vehiculelor 
uzate cu vehicule noi și mai eficiente din punct de 
vedere al consumului și poluării. Astfel, cetățenii erau 
eligibili să primească din partea statului între $3,500 și 
$4,500 pentru predarea automobilului vechi și 
cumpărarea unuia nou. Pentru a fi considerat „rablă”, 
automobilul trebuia să consume mai mult decât 
13L/100 km. Iar suma subvenției depindea de 
diferența de economie la combustibil între automobilul 
nou și cel casat. Guvernul SUA a alocat $3 miliarde 
pentru finanțarea acestui program.  
 
Deși la moment nu se cunosc condițiile programului 
anunțat de Guvernul de la Chișinău, inițiativa prezintă 
un set dificil de constrângeri economice. Evaluările de 
impact din alte țări conțin lecții importante și pentru 
autoritățile din Republica Moldova. 

                                                   
8 http://pubdocs.worldbank.org/en/506781491896176918/Impact-of-the-First-
Time-Car-Buyer-Program-Paper.pdf 
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Creșterea gradului de îndatorare a populației  
Programul „Primul automobil” va contribui la creșterea 
gradului de îndatorare a populației, în condițiile în care 
majoritatea achizițiilor de autovehiculele noi vor fi 
finanțate prin intermediul împrumuturilor oferite de 
bănci, organizații de creditare nebancară sau de 
dealerii auto.  
 
În ultimii 4 ani s-a înregistrat o creștere semnificativă 
a creditelor accesate de persoanele fizice. Conform 
unui raport recent9, în anul 2019 creditarea 
persoanelor fizice a înregistrat o rată medie de 
creștere de circa 40% în comparație cu 2018, 
ajungând la o pondere de 34% din totalul creditelor 
bancare – maximul istoric pentru Republica Moldova.  
 
Astfel, fiecare a treia persoană adultă aptă de muncă 
are deja un credit bancar sau un împrumut nebancar 
(dublu față de acum câțiva ani). Orice inițiativă care ar 
facilita și mai mult creșterea gradului de îndatorare 
trebuie analizată foarte atent.  
 
De exemplu, în cazul programului din Thailanda, 
peste 100,00010 (10% din totalul cetățenilor care au 
accesat programul) de beneficiari nu au reușit să 
achite rata lunară pentru procurarea automobilului. 
Imposibilitatea cetățenilor de a achita aceste credite, a 
afectat în mod negativ sectorul bancar și nebancar.  
 
Impactul asupra congestiei și poluării 
Atât în țară, cât și în municipiul Chișinău numărul de 
autovehicule este în continuă creștere (atât pe piața 
automobilelor second-hand, cât și la automobilele 
noi). De exemplu, din anul 2015, piața autovehiculelor 
noi a crescut cu 77%, ajungând la 6,29311.   
 
Conform Registrului de stat al transporturilor, numărul 
total de autovehicule înregistrate în Republica 
Moldova este de 1,031,48112. Analizând dinamica 
unităților de transport din ultimii ani, observăm că 
numărul acestora crește cu aproximativ 46,000 pe 

                                                   
9 https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1903-mega-editia-xxi-
economia-si-finantele-publice-in-perioada-electorala-concluziile-anului2019-
si-prognoze-pentru-2020 
10https://www.reuters.com/article/us-thailand-autos/car-buyers-incentive-plan-
backfires-in-southeast-asias-detroit-idUSBRE98L0JJ20130922 
11 https://piataauto.md/Stiri/2019/01/Vanzarile-de-automobile-noi-in-Moldova-
in-2018-cine-si-cat-a-vandut/ 
12 http://www.asp.gov.md/ro/node/1663 

an13. Peste 25% din creștere este concentrată în 
capitală.  În anul 2019 numărul de autovehicule a 
crescut cu 31 de unități pe zi sau 11,315 într-un an.  
 
Și evaluările ex-post ale proiectului cu privire la 
reducerea poluării au arătat ineficiența unui 
asemenea program. Componenta de casare a 
automobilelor nu și-a îndeplinit obiectivul de reducere 
a poluării mediului din punct de vedere al coraportului 
cost-eficiență. Pe lângă faptul că au fost casate 
automobilele care oricum urmau să fie casate, 
mașinile noi cumpărate au avut o îmbunătățire a 
consumului de 1.3 km la litru. Costul enorm de mare 
al programului nu a justificat reducerile modeste de 
poluare obținute.  
 
Angajamentele din Acordul de Asociere cu UE și 
Acordul de la Paris 
În Februarie 2018, Guvernul a aprobat Programul de 
promovare a economiei „verzi” care prevede 
elaborarea mecanismului de stimulare și promovare a 
înnoirii parcului auto național cu ajutorul următoarelor 
acțiuni: 
• Elaborarea stimulentelor fiscale pentru importul 

autovehiculelor cu motor electric și hibride, precum 
și dezvoltarea infrastructurii naționale necesare 
pentru autovehiculele electrice; 

• Aplicarea restricțiilor pentru circulația 
autovehiculelor (de toate tipurile, inclusiv pentru 
transportul public și cel industrial/comercial) mai 
vechi de 15 ani; 

• Reglementarea intrării autovehiculelor în orașe 
și în centrul orașelor (pentru a reduce ambuteiajele 
și poluarea aerului). 

Dar la moment, inițiativa autorităților de a 
implementa programul „Primul automobil” pare să 
vină în contradicție cu măsurile incluse în 
documentele de politici existente. De exemplu, la 
sfârșitul anului 2019, Parlamentul a votat pentru 
anularea reducerii de 50% a taxei de import pentru 
mașinile hybrid și introducerea unui taxe suplimentare 
pentru automobilele de lux (variază de la 2% la 10% 
în dependență de costul automobilului).  Eliminarea 
prematură a stimulentelor de cumpărare a mașinilor 
mai puțin poluante și introducerea accizului adițional 

                                                   
13 Calculele autorului în baza datelor Registrului de stat al transporturilor. 
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fără o diferențiere între automobilele noi cu ardere 
internă și cele electrice (la moment tehnologia 
electrică continuă să coste mai mult) înainte ca piața 
să ajungă la maturitate, ar putea duce la căderea 
vânzărilor acestor tipuri de automobile și la reducerea 
vitezei de adoptare a noilor tehnologii în domeniu. 
Totodată, nu este clar cum autoritățile vor împăca 
obiectivele conflictuale ale inițiativelor de a 
reglementa accesul mai strict în zonele congestionate 
și poluate ale capitalei, cu obiectivul programului 
„Primul automobil” care dimpotrivă dorește creșterea 
accesibilității procurării unui automobil.   

Mai mult decât atât, în 2015, autoritățile de la 
Chișinău, semnând Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice, s-au angajat să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 64% către anul 203014. 
Peste 27% din emisiile de CO2 provin din transport, 
dintre care 22% sunt generate de vehiculele private și 
comerciale15. Pentru a reuși limitarea emisiilor este 
nevoie de intervenție inclusiv în domeniul 
transportului. Iar acest lucru înseamnă că acțiunile 
prioritare trebuie îndreptate, în mod special, pentru 
dezvoltarea transportului public și altor metode 
alternative de deplasare în defavoarea automobilelor 
personale. Restanțe majore se înregistrează și la 
transpunerea Directivei UE 2014/4516 care urma să fie 
adoptată încă în anul 2017. Directiva urmează să 
integreze prevederile de mediu în politica din 
domeniul transporturilor prin reducerea conținutului 
maxim admisibil al elementelor toxice în gazele de 
eșapament și interzicerea exploatării automobilelor 
care nu conțin filtrul de particule diesel.  
 
Investiții în siguranța rutieră 
Deși în anul 2018 numărul de accidente s-a redus cu 
1% față de anul 2017, comparând cu anul 2014, 
observăm o creștere cu 3% a numărului de accidente 
(figura 1). Construcția și reabilitarea învelișului rutier 
este o acțiune necesară și mult așteptată de cetățeni, 
dar aceasta se recomandă să fie efectuată cu 

                                                   
14 https://moldova.europalibera.org/a/este-preg%C4%83tit-
chi%C5%9Fin%C4%83ul-s%C4%83-diminueze-volumul-gazelor-poluante-
/30402562.html 
15https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/cmc/suplim23/8._Energie_D
urbila.PDF  
16DIRECTIVA 2014/45/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 
2009/40/CE, 

respectarea celor mai înalte standarde în domeniul 
siguranței rutiere.  
 
Viziunea Zero – program aprobat în mai multe țări din 
lume, se concentrează pe schimbările fizice ale 
infrastructurii rutierei, cum ar fi: (a) micșorarea 
distanțelor de traversare prin extinderea bordurilor sau 
construcția de insule pietonale; (b) programarea 
semafoarelor astfel încât să ofere un avantaj 
pietonului la traversare.  
 
Dacă dorim să reducem semnificativ numărul de 
accidente și decese pe drumurile naționale, atunci 
abordarea în care autoritățile pun accent doar pe un 
strat de asfalt nou (unde șoferii să poată să meargă 
cu viteză) ar trebui schimbată. Totodată, orice 
reabilitare trebuie să conțină în mod obligatoriu 
elemente de siguranță (inclusiv de schimbare 
fizică a infrastructurii rutiere) care să minimizeze 
erorile umane pe care un șofer le poate admite în 
trafic. Obiectivul de a reduce semnificativ numărul de 
decese poate fi atins, dar pentru asta este nevoie de 
viziune și resurse financiare. 
 
Distorsionarea pieței auto 
În țările în care autoritățile au implementat programul, 
s-a observat că cererea pentru automobile a crescut 
imediat după lansarea programului și s-a diminuat 
odată cu încetarea acestuia. Acest lucru arată că cea 
mai mare parte de beneficiari oricum urmau să-și 
cumpere o mașină nouă în viitorul apropiat. Dar 
subvenția oferită de către autorități a încurajat 
cetățenii să facă acest lucru mai degrabă. Cererea în 
timpul programului a crescut din contul cererii viitoare, 
astfel reducând vânzările la încheierea programului.  
 
Conform estimărilor17, programul implementat în SUA 
a redus vânzările vehiculelor noi cu $5,1 miliarde. Deși 
la etapa inițială programul stimulează consumul, 
scăderile de venituri la finisarea programului anulează 
creșterea obținută în momentul derulării. Dezechilibrul 
dintre cerere și ofertă a dus la scăderea prețurilor 
pentru autovehicule cu până la 20%. Mai mult, o parte 
din dealerii auto au falimentat, având în vedere faptul 
că trebuiau să ofere reduceri mari pentru a putea 
vinde stocul de automobile rămas. 
                                                   
17 https://www.jstor.org/stable/26598054?seq=1 
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Concluzii și recomandări 
 
Programul „Primul automobil” a fost implementat în 
mai multe țări din lume, iar rezultatele nu au atins 
obiectivele stabilite inițial distorsionând piața și 
îndatorând consumatorii. Pentru ca un astfel de 
program să fie justificat, automobilele noi 
procurate trebuie să aibă un grad de poluare cu 
mult mai mic (în comparație cu actualul parc 
rulant) sau să fie integral electrice.  
 
În baza programelor din alte țări, dar și a concluziilor 
de mai sus, reiese că orice program de succes ar 
costa bugetul public național sume impunătoare (vezi 
câteva scenarii în anexă, figura 2).  
 
Dacă programul va susține procurarea automobilelor 
pentru cetățenii cu venituri medii, acesta nu va 
permite procurarea automobilelor care dispun de 
tehnologiile cu emisii foarte joase sau zero emisii, din 
cauza costului înalt al celor din urmă. Astfel, există 
riscul ca resursele alocate pentru susținerea 
procurării automobilelor să contribuie și la 
creșterea gradului de congestie și poluare.  
 
Având în vedere faptul că Republica Moldova se 
confruntă cu un nivel ridicat de poluare al aerului, 
programul firesc ar fi electrificarea parcului rulant 
din țară (vezi scenariul 3 din anexă). În prezent, 
costurile pentru buget ar fi prea mari, iar acest 
program poate va deveni posibil în cazul în care 
Republica Moldova va  înregistra creștere economică 
robustă.  
 
Astfel, creșterea înregistrată în sectorul automobilelor, 
demonstrează inoportunitatea susținerii cumpărării 
automobilelor echipate cu motoare cu ardere internă. 
Totodată, la etapa actuală este timpurie 
implementarea unui program destinat exclusiv 
automobilelor electrice, atâta timp cât există probleme 
pe mai multe capitole în domeniul transportului 
(securitatea în trafic, lipsa marcajelor rutiere, drumuri 
naționale în stare nesatisfăcătoare, numărul mic de 
stații de încărcare). 
 
 
 

IPRE recomandă următoarele: 
 
1. Creșterea investițiilor în infrastructura stațiilor de 

încărcare a automobilelor electrice. La moment, în 
Moldova există 20 de stații (12 sunt amplasate în 
Chișinău). 

2. Eliminarea parcărilor gratuite pentru automobilele 
cu motor cu ardere internă în zonele cele mai 
solicitate de șoferi (în special în municipiul 
Chișinău) exceptând doar posesorii automobilelor 
electrice. 

3. Recuperarea tuturor întârzierilor la realizarea 
angajamentelor din documentele de politici deja 
aprobate de Republica Moldova, în mod special la 
adoptarea noului regulament cu privire la Inspecția 
Tehnică Periodică care ar permite eliminarea 
tuturor autovehiculelor care poluează excesiv 
mediul ambiant. Realizarea acestei acțiuni ar avea 
rezultate mult mai bune și ar fi cu mult mai puțin 
costisitor decât orice program de gen „Primul 
automobil”. 

4. Implementarea politicilor care vor dezvolta 
transportul public în defavoarea celui privat. 
Transportul public joacă un rol important la 
protecția mediului: îmbunătățește calitatea aerului; 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră; 
facilitează dezvoltarea compactă, și reduce 
consumul de energie. Numărul de automobile este 
în creștere și fără suportul financiar al statului, pe 
când starea transportului public, inclusiv cel din 
capitală, lasă mult de dorit.  

5. Atragerea unei atenții sporite față de siguranță 
rutieră la construcția și reabilitarea drumurilor 
naționale. Elaborarea planurilor de investiții pentru 
drumuri mai sigure, efectuarea auditului siguranței 
rutiere și evaluarea constantă a traseelor naționale 
în scopul reducerii numărului de accidente și 
victime. 
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Anexa  
 
Potențiale scenarii ale structurii programului primul 
automobil 
 
Scenariul 1 - Acordarea subvențiilor directe cetățenilor 
care procură primul automobil al familiei.  
Având în vedere că unul din obiectivele transmise indirect la 
vociferarea inițiativei era facilitatea procurării automobilului 
de către cetățenii cu venituri medii și joase, acest lucru ar 
însemna stabilirea unui plafon maxim admisibil al costului 
unui automobil. Plafonarea a fost inclusă și în programul 
„Prima casă” (în cazul procurării locuințelor, acesta a fost 
plafonat la MDL 1,000,000). Ipoteza pentru acest scenariu 
este plafonarea costului automobilului la EUR 10,00018 și 
acordarea unei subvenții financiare unice de până la EUR 
1,500 (15% din valoare).  
 
Scenariul 2 - Acordarea compensațiilor bănești pentru 
plata principalului 
O altă modalitate de a susține procurarea primului automobil 
este acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea 
parțială a cheltuielilor suportate la cumpărarea unui 
automobil în leasing. O modalitate similară a fost utilizată în 
cadrul programului „Prima casă”. Dar pentru a răspunde 
obiectivelor proiectului de a crește accesibilitatea procurării 
unui automobil, ca și în cazul primului scenariu, costul 
automobilului va fi plafonat. Ipoteza pentru acest scenariu 
este plafonarea costului automobilului la EUR 10,00019 și 
acordarea unei compensații bănești în valoarea de 50% din 
plata principalului pe durata unui contract de leasing.  
 
Figura 2. 

 

                                                   
18 În cazul programului din Statele Unite, cea mai cumpărată mașină a fost 
Toyota Corolla care avea un preț de piață de USD 8,000.  
19 În cazul programului din Statele Unite, cea mai cumpărată mașină a fost 
Toyota Corolla care avea un preț de piață de USD 8,000.  
20 În cazul în care doar automobilele noi vor fi eligibile în program.  
21 1% din parcul rulant din Republica Moldova - pentru a obține un impact 
major 
22 Compensația lunară constituie 50% din valoarea leasingului 
23 1% din parcul rulant din Republica Moldova - pentru a obține un impact 
major 

 
 
Scenariul 3 - Acordarea subvenției pentru procurarea 
primului automobil electric 
În ultimii 10 ani de zile, țările din Uniunea Europeană au 
facilitat procurarea automobilelor electrice (pentru a reduce 
volumul emisiilor și gradul de poluare din orașe). În condițiile 
în care și Republica Moldova se confruntă cu un nivel ridicat 
de poluare al aerului, unicul program care ar justifica 
utilizarea resurselor bugetare ar fi pentru susținerea 
electrificării parcului rulant din țară. Ipoteza pentru acest 
scenariu este plafonarea costului automobilului la EUR 
40,00024 și acordarea unei subvenții financiare unice de 
până la EUR 4,500 (11% din valoare). Numărul de 
beneficiari a fost redus (în comparație cu scenariul 1 și 2 - 
din cauza faptului că totuși un număr mai mic de cetățeni ar 
putea cumpăra un automobil electric la ora actuală.  
 
 
 

 

 

                                                   
24 În cazul programului din Statele Unite, cea mai cumpărată mașină a fost 
Toyota Corolla care avea un preț de piață de USD 8,000.  

 
  

Costul maxim al 
automobilului 

Numărul de 
beneficiari 

Mărimea 
subvenției 

Costul pentru 
BPN 

Cantitatea medie de 
emisii al automobilului 

cumpărat20 
Scenariul 1. Primul 
Automobil (subvenție)  € 10,000 10,00021  € 1,500.00   € 15,000,000.00  107 CO2 g/km 

Scenariul 2. Primul 
automobil (compensație 
parțială a principalului)22 

 € 10,000 10,00023  € 3,000.00   € 30,000,000.00  107 CO2 g/km 

Scenariul 3. Primul 
automobil electric  € 40,000  4,000  € 4,500.00   € 18,000,000.00  0 CO2 g/km 


