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Ce este programul Rabla?
Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto, cunoscut in special sub numele de Rabla, este
un program guvernamental, sustinut din fonduri alocate de Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice, in vederea eliminarii din trafic a autovehiculelor vechi si inlocuirii acestora cu altele noi, mai
putin poluante.
Modul de functionare a programului consta in acordarea unei reduceri la achizitia unui
autovehicul nou, in cazul in care cumparatorul face dovada ca a casat masina veche. Diferenta dintre
pretul masinii noi si prima de casare obtinuta de la stat se achita din surse proprii, prin credit bancar sau
printr-un contract de leasing financiar.

Cui se adreseaza?
Programul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care detin autovehicule mai vechi de 10 ani.
In acelasi timp, programul se adreseaza si unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice sau
institutelor de cercetare-dezvoltare infiintate ca institutii publice, care detin autovehicule mai vechi de
5 ani.

Schimbari fata de 2012
Pentru cumpararea unui autovehicul nou se va utiliza un singur tichet valoric, fata de 3 tichete
cate se foloseau in trecut. Insa valoarea noului tichet este de 6500 de lei, fata de 3800 lei cat a fost
acordat anul trecut.
Un alt element de noutate a programului se refera la perioada in care poate fi utilizat tichetul
primit. In termen de 45 de zile cei care doresc sa-si achizitioneze un autovehicul si detin un tichet
valoric, il pot depune la dealer.
Pentru evitarea traficului cu tichete valorice, s-a decis ca termenul in care proprietarul unui
autovehicul obtine certificatele de distrugere, de radiere si tichetul sa fie de maxim 10 zile.
Repartizarea tichetelor valorice nu va fi egala in fiecare judet, ci va tine cont de numarul
masinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judetene.
Lista colectorilor validati AFM va cuprinde o rubrica special dedicata numarului de tichete
repartizate, respectiv distribuite.
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Se vor acorda si facilitati suplimentare pentru persoanele care doresc sa achizitioneze prin
programul Rabla autovehicule cat mai prietenoase cu mediul.

Cate vouchere vor fi eliberate?
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice va emite, prin intermediul Administratiei Fondului
de Mediu, 20.000 de tichete pentru Programul Rabla, dintre care 17.000 pentru persoane fizice si
juridice si 3.000 de tichete pentru institutiile publice.
Ca si in anii trecuti colectorii vor fi cei care vor elibera voucherele catre persoanele fizice. In cazul
persoanelor juridice si a institutiilor publice, dosarele se vor depune la AFM.
Colectorii care se inscriu in acest program vor fi validati de AFM si vor fi incheiate protocoale cu
acestia. Dosarul de validare al colectorului trebuie sa cuprinda si cazierul judiciar al societatii.

Cum se va face repartizarea?
Repartizarea nu va fi egala pe fiecare judet, ci va tine cont de numarul masinilor mai vechi de 10
ani din parcul auto judetean. Repartizarea tichetelor valorice pe colectorii validati situati in acelasi judet
va fi facuta in mod egal.

Valoarea voucherului
Tichetul este de 1.500 euro (6.500 lei), fata de 3800 lei cat a fost acordat in 2012.

Pot fi folosite mai multe vouchere de catre o singura persoana?
Pentru achizitionarea unui autovehicul nou in cadrul programului se va folosi un singur voucher.
Insa tichetele vor fi transferabile pentru ca analizele au aratat ca, daca nu ar exista transferabilitatea
tichetelor Rabla, ar rezulta un blocaj pe piata in ceea ce priveste innoirea parcului auto; exista judete cu
potential mai mic de achizitie de masini noi, dar cu multe masini vechi, precum si judete cu potential de
achizitie de masini noi mare si in crestere.
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Ce se intampla in cazul unui autovehicul electric?
Cumularea eco-tichetului cu tichetul Rabla este posibila in cazul achizitionarii unui autovehicul
electric.
Pentru stimularea achizitionarii autovehiculelor cat mai prietenoase cu mediul, MMSC ofera
posibilitatea acordarii, pe langa prima de casare, a unui eco-bonus in valoare de 500 lei pentru:



achizitionarea unui autovehicul nou, incadrat in norma de poluare Euro 6;
achizitionarea unui autovehicul nou, al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai
mica de 100 g/km;



achizitionarea unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid.

La achizitionarea unui autovehicul de acest tip, se poate acorda, pe langa prima de casare, o
reducere in cuantum de maximum 1.000 lei, rezultata prin cumulul a cel mult doua ecobonusuri.
Programul se va desfasura intr-o singura etapa, iar termenul limita in care vor fi acceptate
tichetele si se va finaliza sesiunea de anul acesta a programului este 20 noiembrie.
Timbrul de mediu se achita conform legislatiei in vigoare, insa avand in vedere ca prin program ul
„Rabla” se vor achizitiona masini noi, valoarea acestuia va fi foarte mica.
Pentru masinile hibride, electrice si cu norma de poluare Euro 6 nu se plateste timbrul de mediu.

Cum se obtine?
1. Casarea autovehicului uzat. Persoana fizica se va prezenta cu autovehiculul uzat la unul dintre
operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a autovehiculelor scoase din uz
(REMAT), conform listei publicate pe pagina de internet a AFM.
Proprietarul trebuie sa prezinte documentele prevazute mai sus in original si copie legalizata.
Colectorul certifica exemplarul in copie “Conform cu originalul” si restituie proprietarului exemplarul
original. Copiile documentelor raman spre pastrare si arhivare la colector.
Dupa verificarea tuturor documentelor si a starii autovehiculului prezentat pentru casare,
colectorul elibereaza proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, impreuna cu
tichetul.
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2. Radierea autovehiculului uzat. Proprietarul trebui sa se prezinte la Serviciul de inmatriculari
pe raza caruia este inscris in circulatie autovehiculul uzat, in vederea radierii.
3. Inscrierea la producatorul validat. Proprietarul se va inscrie la unul dintre producatorii
validati de AFM. Lista acestor producatori se regaseste pe site-ul AFM (www.afm.ro).
Dupa constatarea indeplinirii conditiilor de participare la Program si a concordantei datelor
cuprinse in documentele prezentate, producatorul validat elibereaza proprietarului nota de inscriere.
4. Achizitionarea autovehicului nou. In baza notei de inscriere, proprietarul isi achizitioneaza
autovehiculul nou. In cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar, factura va cuprinde si
datele de identificare a societatii de leasing.

Acte necesare
La REMAT trebuie prezentate urmatoarele documente:
a. actul de identitate;
b. certificatul de inmatriculare;
c. cartea de identitate a autovehiculului.
Pentru identificarea exacta a calitatii persoanei care preda autovehiculul uzat spre casare,
colectorul poate solicita, dupa caz, si urmatoarele documente:
a. certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau
prenumelui, eliberat de autoritatea competenta;
b. actul care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedinta;
c. certificatul de mostenitor.
Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara
procura notariala prin care persoana ce se prezinta in vederea predarii spre casare a autovehiculului
uzat este imputernicita sa actioneze si sa incheie acte juridice in numele si pe seama tuturor comostenitorilor in cadrul programului, pentru predarea spre casare a autovehiculului uzat si obtinerea
tichetului valoric, radierea autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, inscrierea la un producator
validat si achizitionarea autovehiculului nou.
Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de radiere:
a. certificatul de inmatriculare;
b. certificatul de distrugere a autovehiculului uzat;
Documentele trebuie prezentate in original si copie legalizata.
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Documente necesare pentru pesoane fizice pentru a intra in program si care trebuie prezentate
odata cu autovehiculul ce urmeaza a fi casat:
a) actul care ii atesta identitatea, precum si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre
autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si copie;
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si in copie legalizata;
c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, in original si in copie
legalizata;
d) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de
inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, nu rezulta anul
fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;
e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului
local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta
proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in original.
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Despre Finantare.ro

In cei 10 ani de la lansare, Finantare.ro a devenit unul dintre cele mai importante portaluri din Romania
din domeniul finantarilor. Finantare.ro prezinta intr-o forma structurata informatii gratuite cu privire la
diferite surse de finantare, facilitand comparatia dintre ele si, implicit, decizia de alegere a modalitatii
de finantare potrivite fiecarei organizatii din Romania. Prin intermediul acestui site se doreste sa se
creeze o punte de legatura intre solicitantii de finantare, pe de o parte, si finantatori, pe de alta parte.
Acesti 10 ani de prezenta online inseamna, statistic vorbind:








peste 22.000 stiri publicate pe site;
1800 programe de finantare, 758 credite, 30 solutii de leasing, 56 subventii publicate pe site;
5 milioane de vizitatori unici si 12 milioane de vizite;
5 editii ale conferintei Finantare.ro;
71 bloggeri;
100 consultanti;
peste 11.000 solicitari de finantare.

Profilul utilizatorului Finantare.ro http://www.finantare.ro/despre-noi#profil
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Publicitate pe Finantare.ro
Va oferim posibilitatea de a va promova oferta de produse si servicii ale organizatiei prin intermediul
unuia dintre cele mai importante website-uri din domeniul finantarilor. Veti avea ocazia sa va faceti
cunoscuta oferta de produse si servicii catre un public bine targetat, format din: solicitanţi de finanţare
(intreprinderi, ONG-uri si APL-uri), consultanţi în obţinerea de finanţări şi în managementul afacerilor si
organizaţii finanţatoare.
Pentru mai multe detalii despre dimensiunile, pozitionarile si tarifele spatiilor publicitare, despre orice
campanie de promovare care v-ar interesa, ne puteti scrie la publicitate@arhipelago.com.
Daca veti derula campanii pe termen lung veti putea beneficia de o serie de reduceri, dupa cum
urmeaza:




pentru contractele incheiate pe 3 luni reducerea este de 5%;
pentru contractele incheiate pe 6 luni reducerea este de 10%;
pentru contractele incheiate pe 12 luni reducerea este de 15%.

O decizie buna luata astazi, va asigura clientii de maine!
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Sunteti consultant?

Catalogul Consultantilor este un serviciu absolut obligatoriu consultantilor din Romania. Prin
intermediul acestui serviciu firmelor de consultanta li se ofera oportunitatea de a fi gasiti si solicitati ca
furnizori de servicii din domeniul finantarilor.
Consultantii vor avea astfel posibilitatea sa se promoveze pe unul dintre cele mai importante site-uri
economice de specialitate din Romania.
Printre cele mai importante beneficii ale acestui serviciu se numără:






vei putea face parte din cel mai extins catalog de consultanți din România;
catalogul este independent;
creșterea notorietății în rândul unui public targetat;
posibilitatea promovării pe unul dintre cele mai importante site-uri economice de specialitate
din România;
creșterea numărului clienților - solicitanți și beneficiari de consultanță.

Dacă ești consultant și dorești să îți mărești baza de date cu clienți te invităm să te înscrii chiar ACUM în
Catalog Consultanți Finantare.ro! Fii cu un pas mai aproape de clientii tai!

