INFO GENERALE (pe scurt) pentru PROGRAM REMAT „RABLA” 2019
Informatiile de mai jos reprezinta o sinteza a informatiilor din Programul REMAT si trebuie
citite si intelese de toti cei implicati in acest program. Trebuie avut in vedere ca aceste
informatii reprezinta doar o fractiune dintr-un intreg si de aceea, pentru mai multe detalii
trebuie sa consultati Ordinul 661/24.04.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul
241/12.03.2018 si Ordinul 963/13.09.2018, Ordinul 343/08.04.2019 ,disponibile pe pagina de
internet WWW.AFM.RO/Programe de finantare/Rabla/Ghid de finantare.
 In programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2019 se vor aloca 235 milioane
de lei, din care 200 milioane pentru persoane fizice si 35 milioane lei pentru persoane
juridice <cf dispozitie AFM 248/08.04.2019 de pe www.AFM.ro, Program Rabla/Legislatie>
Vor putea participa in programul de anul acesta autovehiculele uzate (autoturism,
microbuz cu max 22 locuri, autoutilitara usoara) a caror prima inmatriculare in Romania a avut
loc anterior datei de:
 Pentru anul 2019 : 31.12.2011, cu exceptia celor aflate in proprietatea unei unitati
administrativ-teritoriale sau a unei institutii publice.
Cuantumul primei de casare va fi 6500 ron. Prima de casare se acorda pentru autovehiculul
nou al carui sistem de propulsie genereaza in regim de functionare mixt maximum :
 Pentru anul 2019: 120 g CO2/km NEDC (daca nu exista date inscrise la sectiunea WLTP
din COC); respectiv 140 g CO2/kmNEDC (daca exista date inscrise la sectiunea WLTP din
COC); <art 6 alin 2 litera b1 Ordin 963/2018>
conform rubrica 49 din COC (certif. de conformitate) al auto nou.
La prima de casare se poate adauga un ecobonus, in urmatoarele conditii:
a) Un ecobonus in valoare de 1000 lei, la achizitionarea unui autovehicul nou al carui
sistem de propulsie genereaza o cantitate de emisii de CO2, in regim de functionare
mixt (cantitatea de emisii de CO2/km in regim de functionare mixt, este cea inscrisa in
certificatul de conformitate al autovehiculului nou), de maxim:
 Pentru anul 2019: 96g CO2/km NEDC(daca nu exista date inscrise la sectiunea WLTP din
COC); respectiv 105 g CO2/km NEDC (daca exista date inscrise la sectiunea WLTP din
COC); <art 6 alin 3 litera c1 Ordin 963/2018>
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b) Un ecobonus in valoare de 1700 lei la achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de
propulsie hibrid (in PIA nu se comercializeaza astfel de autovehicule, asa cum sunt
definite in ordin).
Teoretic, cele 2 ecobonusuri mentionate se pot cumula daca autovehiculul nou
indeplineste criterile mentionate la punctele a) si b).
In cazul in care proprietarul este acceptat in cadrul Programului de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (RABLA PLUS) si doreste
sa achizitioneze un autovehicul electric nou sau electric hibrid nou prin Programul de stimulare
a innoirii Parcului auto national, ecotichetul (parte din pretul de achizitie a unui autovehicul
electric sau electric hibrid) se poate cumula numai cu prima de casare. Programul nu se
cumuleaza cu alte programe care finanteaza achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin
poluante, in schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate, cu exceptia Programului
„Rabla Plus”!<art 6 alin 6 Ordin 963/2018>
Prima de casare se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare, cu TVA,
al autovehiculului nou, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii
si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de
leasing financiar. <art 6 alin 11 Ordin 661/2017>
In cadrul Programului nu se pot emite facturi fara TVA in nici o situatie!
Un proprietar poate achizitiona mai multe auto noi in schimbul predarii spre casare a unui
numar echivalent de auto uzate, benefiiciind de mai multe prime de casare. <art 6 alin 8 Ordin 661/2017>
 Poate beneficia de prima de casare proprietarul pers fizica care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
- Are domiciliul sau resedinta in Romania;
- Nu are obligatii de plata la bugetul local;
- S-a inscris la un producator validat (cel tarziu pe 20.11.2019) in vederea achizitionarii
unui autovehicul nou, obtinand nota de inscriere;
- A predat auto uzat la un colector autorizat si a obtinut certif de distrugere;
- A radiat din evidenta circulatiei auto uzat si a obtinut certificatul de radiere;
- A prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii;
- A achizitionat auto nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
Proprietarul persoana fizica poate ceda catre o alta persoana fizica dreptul de beneficiu
asupra primei de casare. Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter
irevocabil. Retragerea proprietarului persoana fizica din program atrage excluderea
autovehiculului uzat din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia la acelasi sau la alt
producator validat.
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 Poate beneficia de prima de casare orice persoana fizica care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
- Are domiciliul sau resedinta in Romania;
- Nu are obligatii de plata la bugetul local;
- I-a fost cedat de catre un proprietar persoana fizica dreptul de beneficiu asupra primei
de casare;
- Si-a exprimat in mod neechivoc intentia de a achizitiona in nume propriu un autovehicul
nou de la producatorul validat al notei de inscriere.
- A achizitionat auto nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
 Poate beneficia de prima de casare proprietarul pers juridica care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
- A obtinut din partea Autoritatii (AFM) aprobarea dosarului de acceptare; acesta se
poate depune la AFM in perioada 12.04-30.09.2019;
- S-a inscris la un producator validat (cel tarziu pe 20.11.2019), in vederea achizitionarii
unui autovehicul nou, obtinand nota de inscriere, in maxim 60 de zile de la afisarea
aprobarii pe pagina de internet a Autoritatii (AFM);
- A predat auto vechi la un colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;
- A radiat auto uzat si a obtinut certificatul de radiere;
- A prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii;
- A achizitionat auto nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
Proprietarul persoana juridica nu are dreptul sa cedeze catre o alta persoana, fizica sau
juridica, dreptul de a beneficia de prima de casare.
La momentul introducerii datelor despre proprietar/beneficiar in aplicatia PSIPAN se emite
nota de inscriere, cate una pentru fiecare autovehicul uzat (se emite in 2 exemplare: unul
pentru producatorul validat si unul pentru proprietarul inscris sau, dupa caz, in 3 exemplare,
respectiv unul si pentru beneficiar). Aceasta trebuie semnata de fiecare dintre parti!
ATENTIE!!! Nota de inscriere are valabilitate de maxim 120 de zile calendaristice de la data
emiterii, insa valabilitatea nu poate depasi data de 25.11.2019. La depasirea celor 120 de zile,
nota de inscriere expira, prima de casare ne mai putand fi solicitata!
In maxim 30 de zile de la data emiterii notei de inscriere pentru proprietarul persoana fizica si
respectiv, in termen de maxim 120 de zile pentru proprietarul pers juridica, insa numai dupa
confirmarea notei de inscriere in aplicatia PSIPAN, se poate efectua casarea si radierea
vehiculului uzat si se vor introduce in PSIPAN informatiile din certificatul de distrugere,
certificatul de radiere si se incheie contractul de vanzare-cumparare a autovehiculului nou.
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In termenul de valabilitate al Notei de Inscriere trebuie emisa factura de achizitie a
autovehiculului nou!
In termen MAXIM 15 ZILE DE LA EMITEREA FACTURII, in termenul de valabilitate al notei de
inscriere, producatorul validat introduce in aplicatia PSIPAN informatiile priviind: datele de
identificare a autovehiculului nou, datele despre contractul de leasing (daca este cazul),
informatii priviind achizitia autovehiculului nou (seria, numarul si data eliberarii facturii,
instrumentul de plata, data efectuarii platii).
ATENTIE:
 In situatia infirmarii datelor introduse, precum si in cazul neintroducerii in aplicatia PSIPAN
a datelor mentionate, in termenele stabilite, nota de inscriere va fi anulata, iar
autovehiculul va fi exclus din program.

In termen de maxim 120 de zile de la data emiterii notei de inscriere, in perioada de
valabilitate a acesteia (nu mai tarziu de 25.11.2019), se efectueaza formalitatile de
vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou. <art 26 alin 1 Ordin 661/2017>
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Prezentare schematica a procesului de achizitie auto nou prin programul REMAT 2019, in cazul
persoanelor fizice

1.

2.

3.

Proprietarul rablei (persona fizica)
Producatorul validat (12.04-20.11.2019)
Se verifica acte proprietar (si beneficiar) + Acte
autovehicul ce urmeaza sa fie casat + Declaratie
proprietar (si beneficiar) si intocmirea dosarului de
participare

4.

Introducere informatii in aplicatia PSIPAN (cf anexa 4.1)

5.

Eliberarea notei de inscriere din aplicatia PSIPAN

6.

Confirmarea informatiilor introduse in aplicatia
PSIPAN

7.

8.

9.

Completarea dosarului de participare (in max 30 zile de
la eliberarea Notei de inscriere ptr P.F.)
Emitere factura de livrare ptr auto nou (in max 120 de zile
de la data eliberarii Notei de inscriere) si introducere date
factura in PSIPAN in max 15 zile de la emitere factura.

Decontarea primei de casare
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 Informatii pentru proprietar rabla (persona fizica):
 Poate participa la Program orice persona fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania
si care indeplineste cumulativ toate cerintele stipulate in Ordin (au fost mentionate
mai sus);
 In functie de marca dorita, proprietarul se prezinta la un dealer PIA pentru inscriere;
ATENTIE: Rabla poate fi eligibila pentru program daca:
- a fost prima data inmatriculata in Romania anterior datei de 31.12.2011
- Nu pot participa la program autovehiculele uzate care au numar de inmatriculare si/sau
certificat de inmatriculare modele/model vechi.
 Acte necesare:





Act de identitate in termen de valabilitate (copie certificata “conform cu originalul”);
Certificat de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
Cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
(Act doveditor de la politie, in copie legalizata, daca din certificatul de inmatriculare
sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul
primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat);
 Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale
bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în
termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau copie
legalizata; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării
se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice
locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; se accepta
doar in format cu stampila, emis de autoritatile statului.
 Declaraţia pe propria răspundere (formular tip) a proprietarului înscris prin care îşi
exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi
de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat
emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a
proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare (cerere
tip semnata de proprietar si dupa caz si de beneficiar);
 Semneaza nota de inscriere emisa din aplicatia PSIPAN (se elibereaza de producatorul
validat si are valabilitate de maxim 120 de zile calendaristice)
ATENTIE: In termen de maxim 30 de zile calendaristice, de la data emiterii notei de
inscriere, insa numai dupa confirmarea de catre aplicatia PSIPAN a notei de
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inscriere, proprietarul de rabla, va efectua formalitatile necesare pentru obtinerea
documentelor de casare si radiere si le va prezenta la producatorul validat cu scopul
introducerii in aplicatia PSIPAN. Daca informatiile legate de certificatul de casare si
certificatul de radiere nu sunt introduce in PSIPAN in teremenul de 30 de zile, nota
de inscriere expira, iar prima de casare nu se mai poate solicita!
 Certificat de distrugere (emis de un colector autorizat) - in copie legalizata;
 OBS: Dupa obtinerea certificatului de distrugere de la centrul REMAT, proprietarul va
merge sa faca o copie legalizata notarial a acestuia, deoarece cand va solicita
certificatul de radiere, originalul certificatului de distrugere va fi oprit la politie.
 Certificat de radiere (emis de DRPCIV) - in original;
 In cazul unor situatii particulare, in afara documentelor mentionate pot fi necesare si
alte documente (EX: Certificat de mostenitor, certificat de casatorie, document care
atesta schimbarea domiciliului, imputernicire notariala, etc) – aceste documente
trebuie sa aiba EXACT continutul prevazut in ordinul 661/24.04.2017.
Neprezentarea tuturor documentelor prevazute, sau prezentarea lor intr-o alta
forma decat cea specificata in ordinul mentionat, atrage imposibilitatea eliberarii
notei de inscriere!
IMPORTANT! Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare:
 Proprietarul, persoana fizica, poate ceda dreptul sau de beneficiu asupra primei
de casare pentru efectuarea achizitionarii autovehiculului nou. Cedarea se poate
face doar catre o persoana fizica care si-a eprimat in mod neechivoc intentia de a
achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent
al notei de inscriere.
 Prin exceptie, in cazuri justificate, proprietarul poate ceda dreptul de beneficiu
asupra primei de casare prin reprezentare.
Prin cazuri justificate se intelege:
- Existenta mai multor mostenitori;
- Existenta mostenitorului/comostenitorului minor;
- Lipsa din tara sau existenta unei situatii de natura medicala care face imposibila
prezentarea proprietarului la producatorul validat; in acest caz este necesara
imputernicire notariala, in original, prin care proprietarul mandateaza o alta persoana ca
in numele, pe seama si in interesul sau sa procedeze in cadrul Programului de stimulare
a innoirii Parcului auto national pentru perioada 2017-2019, in conformitate cu
prevederile Ghidului de finantare a Programului prezentat in Ordinul 661/2017.
Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter IREVOCABIL!
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 Daca proprietarul rablei este si beneficiarul primei de casare (cumparator auto nou):
 Semneaza contractul de vanzare-cumparare – in original;
 Declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care
beneficiarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou pe
numele lor la sfarsitul perioadei de leasing – (daca este cazul de leasing).
OBLIGATORIU declaratia pe proprie raspundere, in cadrul achizitiei prin leasing, va
contine urmatoarele elemente (conf art 18, alin2, lit c din Ordin):
-

atributele de identificare a proprietarului,
datele de identificare ale auto nou ( marca si modelul, numarul de identificare),
numarul si data contractului de leasing financiar,
perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia,
denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing,
achizitionarea autovehiculului prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
national,
- denumirea si codul de identificare fiscala ale producatorului validat (Porsche Inter Auto
Romania SRL RO22188461, J23/2067/2007).
 Emiterea facturii finale si predarea autoturismului nou (se va realiza in termen de
maxim 120 de zile calendaristice de la data emiterii notei de inscriere).
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Informatii pentru beneficiar prima de casare (persona fizica):
- Persona fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania;
- In functie de marca dorita, beneficiarul se prezinta la un dealer PIA pentru inscriere;
- Acceptarea in Program este certificata prin validarea Notei de Inscriere (in maxim 5 zile
de la introducerea in PSIPAN), un exemplar al acesteia trebuie sa ajunga la beneficiar
pentru a avea garantia inscrierii in Program;
- Beneficiarul introdus in PSIPAN nu se poate modifica.
 Acte necesare:
 Act de identitate (copie certificata “conform cu originalul”);
 Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale
bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra
primei de casare, in termen de valabilitate - in original sau copie legalizata notarial; se
accepta doar in format cu stampila, emis de autoritatile statului;
 Declaraţia pe propria răspundere (formular tip) a beneficiarului prin care se obligă să
achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere
(cerere tip semnata de proprietar si dupa caz si de beneficiar)
 Semneaza nota de inscriere emisa din aplicatia PSIPAN (se elibereaza de producatorul
validat si are valabilitate de maxim 120 de zile calendaristice)
 Declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care
beneficiarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou pe
numele lor la sfarsitul perioadei de leasing – (daca este cazul de leasing);
 Semneaza contractul de vanzare-cumparare- in original;
 Emiterea facturii finale si predarea autoturismului (se va realiza in termen de maxim
120 de zile calendaristice de la data emiterii notei de inscriere).
 In termen de maxim 5 zile de la data introducerii informatiilor in aplicatia PSIPAN, se
verifica corectitudinea si realitatea informatiilor introduse. Dupa acest termen,
beneficiarul primei de casare va solicita producatorului validat punctul I si II din nota
de inscriere validata, iar dupa completarea dosarului de inscriere cu certificatul de
distrugere si radiere al rablei, de catre proprietar (in termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la data emiterii notei de inscriere), beneficiarul va solicita punctele
III, IV si V ale Notei de Inscriere, cu scopul de a se asigura ca a fost introdus cu succes
in Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National si va putea beneficia de
contravaloarea primei de casare!
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Prezentare schematica a procesului de achizitie auto nou prin programul REMAT 2017-2019, in
cazul persoanelor juridice

1.

Proprietarul rablei (persona juridica)

2.

Depunere dosar de acceptare la AFM (12.04-30.09.2019)

3.

Aprobarea dosarului de acceptare de catre AFM si
includerea proprietarului in lista proprietarilor acceptati

4.

5.

6.

Producatorul validat (in max 60 zile, pana la 20.11.2019)
Identificare proprietar acceptat si auto uzat, verificare
atribute identificare proprietar + auto uzat si intocmire
dosar participare
Introducere informatii in PSIPAN, conform anexa 4.2

7.

Eliberarea notei de inscriere din aplicatia PSIPAN

8.

Confirmarea informatiilor introduse in aplicatia PSIPAN
Completarea dosarului de participare (in max 120 zile)

9.
10.

Emitere factura de livrare a autovehiculului nou in max 120 de zile
de la data emiterii notei de inscriere si introducere date factura in
PSIPAN in max 15 zile de la emitere factura.

11.
Decontarea primei de casare
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Informatii pentru proprietar/beneficiar rabla (persona juridica):
- Pot participa in cadrul programului, persoanele juridice romane sau operatorii economici
fara personalitate juridica (PFA), cu sediul profesional in Romania, care detin in proprietate
un autovehicul uzat si indeplinesc cumulativ toate cerintele stipulate in Ordin (au fost
mentionate mai sus).
- Depunere dosar de acceptare la Autoritate (AFM), in perioada 12.04-30.09.2019 (cf.
Informatii publicate pe pagina de internet www.AFM.ro, sectiunea Rabla/Legislatie)
- Dupa acceptarea dosarului si publicarea listei, pe pagina Autoritatii, care contine numele
P.J. aprobate in program, cat si valoarea totala a primelor de casare acceptate (in functie
de numarul de autovehicule acceptate spre casare in cadrul programului) proprietarul PJ
merge la producatorul validat, in termen de maxim 60 de zile (nu mai tarziu de
20.11.2019), pentru emiterea notei /(notelor) de inscriere.
Pentru inscriere, proprietarul acceptat constituie la producatorul validat un dosar de
participare, pentruuu fiecare autovehicul solicitat, cu urmatoarele documente:
- a) Actul de identitate al reprezentantului legal/ actul de identitate al persoanei
imputernicite/delegate/desemnate sa inscrie proprietarul, sa predea spre casare
autovehiculul uzat, sa radieze autovehiculul uzat si sa achizitioneze autovehiculul nou, in
termen de valabilitate, in copie;
- b) Actul de imputernicire/delegare/desemnare a persoanei care inscrie proprietarul, preda
spre casare autovehiculul uzat, radiaza autovehiculul uzat si achizitioneaza autovehiculul
nou, in copie (daca este cazul);
- c) Actul de infiintare / certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor /
certificatul de inregistrare in registrul comertului, in copie certificata “conform cu
originalul”;
- e) Certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie;
- f) Cartea de identitate a autovehiculului, in copie;
- g) Actul doveditor eliberat de serviciul public comunitar regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor in copie (daca este cazul)
- h) Semneaza nota de inscriere emisa din aplicatia PSIPAN (se elibereaza de producatorul
validat si are valabilitate de maxim 120 de zile calendaristice)
ATENTIE: In termen de maxim 120 de zile calendaristice, de la data emiterii notei de
inscriere, insa numai dupa confirmarea de catre aplicatia PSIPAN a notei de inscriere,
proprietarul de rabla, va efectua formalitatile necesare pentru obtinerea
documentelor de casare si radiere si le va prezenta la producatorul validat cu scopul
introducerii in aplicatia PSIPAN. Daca informatiile legate de certificatul de casare si
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-

-

certificatul de radiere nu sunt introduse in PSIPAN in teremenul de 120 de zile, nota
de inscriere expira, iar prima de casare nu se mai poate deconta.
i) Certificat de distrugere al autovehiculului uzat, in copie conform cu originalul;
OBS: Dupa obtinerea certificatului de distrugere de la centrul REMAT, proprietarul va face o
copie a acestuia, deoarece cand va solicita certificatul de radiere, originalul certificatului de
distrugere va fi oprit la politie.
j) Certificatul de radiere al autovehiculului uzat, in original; (trebuie sa contina mentiunea
potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii)
k) Contract de vanzare-cumparare, in original;
l) Declaratie pe proprie raspundere, in care proprietarul isi exprima optiunea de a
achizitiona auto la sfarsitul perioadei de leasing (va contine obligatoriu toate elementele
specificate in Ordin la art 18, alin 2, lit c) – autentificata notarial (daca auto nou a fost
achizitionat prin leasing financiar)
*Daca in vederea emiterii notei de inscriere, se prezinta la dealer reprezentantul legal al
persoanei juridice acceptata in program, acesta va prezenta si un document (ex: certificat
constatator) din care sa reiasa calitatea acestuia – o copie a acestui document se
anexeaza la dosararul de participare. In aceasta situatie nu mai este necesar actul de
imputernicire prevazut la punctul b)

- NOTA: Proprietarul perosană juridică înscris poate solicita o singură data producătorului
validat retragerea dosarului de participare, în termenul de valabilitate a Notei de înscriere
(maxim 120 de zile de la data emiterii), dar până la data predării spre casare a
autovehiculului uzat şi eliberarea certificatului de distrugere. Daca solicita retragerea
pentru a doua oara, proprietarul va fi exclus din program!
- Proprietarul (PJ) care si-a retras dosarul de participare se mai poate inscrie inca o data in
program, la acelasi sau alt producator validat, in conditiile prevazute in Ordinul 661/2017.
- Este exclusa inscrierea proprietarului acceptat, in acelasi timp si cu acelasi auto uzat, la 2
sau mai multi producatori validati. Nerespectarea acestei conditii atrage anularea tuturor
notelor de inscriere astfel obtinute si excluderea proprietarului din program.
- Inscrierea in Program este certificata prin validarea Notei de Inscriere (in maxim 5 zile de la
introducerea in aplicatie), un exemplar al acesteia trebuie sa ajunga la beneficiar pentru ca
acesta sa poata avea garantia inscrierii in Program!
- Este obligatorie inmatricularea permanenta, pe numele beneficiarului P.J, a autovehiculului
nou achizitionat in cadrul programului, in termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin
exceptie, in cazul in care autovehiculele noi, pentru care a fost acordata finantarea, sunt
achizitionate in sistem leasing financiar, inmatricularea permanenta pe numele
beneficiarului este obligatorie la sfarsitul perioadei de leasing.

12

13

