Rabla electrocasnice

Pentru finalul acestui an este asteptată lansarea unei sesiuni a Programului Naţional de
înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de
vedere energetic, pe scurt Rabla Electrocasnice.
Solicitanţii beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui echipament eligibil în
schimbul predării unui echipament uzat.
În condiţiile actuale, de pandemie SARS COV 2, accesarea programului Rabla Electrocasnice se
va face doar online.
Pentru această sesiune, valoarea anunţată până în acest moment a voucherului este de:
‐ 300 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţă energetică A++
‐ 400 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţă energetică A+++
‐ 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţă energetică A++
‐ 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţă energetică A+++
‐ 400 lei pentru aparate de aer condiţionat cu eficienţă energetică la răcire (A+++/A++)
‐ 300 lei pentru frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++
‐ 400 lei pentru frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++
‐ 200 lei pentru achiziţia unui aspirator
‐ 200 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A şi A+
‐ 400 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A++ şi A+++
Pentru inscrierea solicitantului în aplicaţia de pe site‐ul www.afm.ro se completează
următoarele informaţii:
‐a) date de identificare
b) adresa de email şi telefon
c) declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul de Stat
şi la bugetul local la data înscrierii
d) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate
e)tipul de echipament care se achiziţionează şi eficienţa energetică a acestuia precum şi declaraţie pe
propria răspundere prin care se obligă să predea un echipament uzat echivalent în momentul
achiziţionării
După înscrierea solicitantului şi primirea unui mesaj de confirmare, Autoritatea procedează la
aprobarea finanţării.
Lista solicitanţilor aprobaţi se afişează pe www.afm.ro

În continuare, comerciantul validat de la care se achiziţionează echipamentul va sprijini
cumparatorul in finalizarea procedurii online de consumare a voucherului.

