Programul Rabla
Programul Rabla de stimulare a reinnoirii parcului auto pe anul 2014.
Programul Rabla 2014!
Programul Rabla de reinnoire a parcului auto se adreseaza oricarui proprietar / mostenitor persoana
fizica sau persoana juridica a unui autoturism uzat inmatriculat in Romania si a carui vechime
depaseste 8 ani. Programul Rabla prevede o prima/tichet valoric in cuantum de 6500 lei pentru predarea
fiecarei masini uzate mai veche de 8 ani.
Obiectivele Programului Rabla de stimulare a innoirii Parcului Auto National sunt diminuarea poluarii
prin scoaterea din uz a autoturismelor mai vechi de 8 ani si cresterea
accesibilitatii la cumpararea de masini noi.
Informatii utile:
Grupul REMAT HOLDING presteaza si servicii de tractari auto, din orice zona a Bucurestiului si
imprejurimi. Comenzi la 021 334 47 66 sau 0730 202 337 / 0730 202 316.
Cine se poate inscrie in Programul Rabla
In Programul Rabla se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
Cu privire la proprietarul autoturismului:








are domiciliul sau reşedinţa în România;
nu are obligaţii de plată la bugetul local;
s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând
nota de înscriere;
a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;
a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;
a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a
autovehiculului uzat;
a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere
sau a cedat acest drept unei terte persoane.

Cu privire la autoturismul uzat:





Sa fie inmatriculat in Romania anterior datei de 31.12.2006;
Sa contina cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, tren de rulare,
caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si
dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din constructie;
Sa aiba o vechime mai mare sau egala cu 8 ani de la data fabricatiei.

Pasi de urmat de catre proprietarii de vehicule

A: Pasii de urmat de catre proprietarii – persoane fizice – de vehicule mai vechi de 8 ani, care doresc
sa beneficieze de programul Rabla sunt:
I. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la producatorul validat (dealer-ul auto). Lista cu
dealerii auto va fi publicata pe site-ul www.afm.ro. Documente necesare:










actul de identitate al proprietarului şi, după caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de
beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România,
eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie certificată
"conform cu originalul";
certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul
de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei,
anul primei înmatriculări în România şi/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; 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;
după caz, se prezintă şi 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;
declaraţia pe propria răspundere 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 şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze
autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.
Si, Dupa caz:






Certificat de mostenitor – original + copie legalizata
Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara
prezentarea unei procuri notariale, in original, prin care persoana care preda autovehiculul este
expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe
seama si in interesul tuturor comostenitorilor, in vederea: predarii si radierii autovehiculului,
obtinerea tichetului valoric, si dupa caz inscrierea la un producator validat si achizitionarii
autovehiculului nou sau instrainarii tichetului valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul
ori resedinta in Romania.
Decizia emisa de catre autoritarea tutelara competenta teritorial, in original si copie legalizata,
in cazul mostenitorului/comostenitorului minor din care sa rezulte ca reprezentantul legal al
minorului (parinte sau tutore) este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in
cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul minorului.










Decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta, in original si copie legalizata, in cazul
persoanei pusa sub interdictie/asupra careia a fost instituita curatela potrivit prevederilor legale
in vigoara,din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa
incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei
ocrotite.
Certificat de casatorie/actul administrativ eliberat de catre autoritatea competenta, care atesta
schimbarea/modificarea numelui, in original si copie legalizata;
Documentul care atesta schimbarea/modificarea domiciliului, eliberat de catre autoritatea
competenta, in situatia in care adresa de domiciliu inscrisa in actul de identitate nu corespunde
cu adresa inscrisa in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, in original;
Imputernicirea notarială, inclusiv în copie certificată "conform cu originalul", prin care
proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în
cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului
uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau
cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având
domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou
prin program; în această situaţie, se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau
reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen
de valabilitate, în original şi în copie certificată "conform cu originalul".
În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea proprietarului de către o altă persoană
(decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă şi oficială a
programului, anul în care acesta se desfăşoară, precum şi la titulatura completă, numărul actului
normativ de instituire a acestuia şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a
fost publicat (”Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2014, Ordinul nr
364 din 19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto national, publicat in Monitorul Oficial nr 0204 din 21.03.2014”).

II. Dealer-ul auto elibereaza nota de inscriere in Program. Proprietarul are la dispozitie, din acest
moment, 30 zile pentru predarea masinii la Rematholding si radierea din circulatie a acesteia.
III. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la valorificatorul autorizat: SC REMAT
BUCURESTI SUD SA cu adresa: sos. Berceni Fort, nr.5, sector 4, Bucuresti sau SC
REMATHOLDING CO SRL la unul din urmatoarele puncte de lucru: Bucuresti – sos. Chitilei, nr. 499,
Sector 1; Bucuresti, sos Berceni nr 110A, Sector 4; Ploiesti – sos. Mihai Bravu, nr. 231, Prahova;
Aricesti , comuna Aricestii Rahtivani , judeţul Prahova, DN 72, km 71+100; Buzau – str. Izlazului, nr.6
, SC REMAT VRANCEA SA cu adresa: Str. Milcov, nr. 38, Focsani, Judet Vrancea, cu urmatoarele
documente:






Act identitate proprietar/imputernicit original+copie Xerox;
Imputernicire notariala- daca este cazul;
Carte identitate autovehicul original+copie Xerox;
Talon masina original+copie Xerox;
Nota inscriere eliberata de dealer auto.

IV. Dupa predarea masinii, Rematholding elibereaza certificatul de distrugere.
V. Proprietarul/imputernicitul radiaza din circulatie si din evidentele fiscale autoturismul uzat.

VI. Proprietarul/imputernicitul revine la producator/dealer auto cu certificatul de radiere in original si
cu certificatul de distrugere in copie legalizata pentru completarea dosarului si achizitia masinii noi.
Neprezentarea certificatului de radiere in termenul prevazut (30 zile de la eliberarea notei de
inscriere de catre dealerul auto) atrage decaderea proprietarului din dreptul de a obtine/folosi
prima de casare!!!!
B:Pasii de urmat de catre proprietarii – persoane juridice – de vehicule mai vechi de 8 ani, care doresc
sa beneficieze de programul Rabla sunt:
I. Depunerea unei cereri de finantare la Administratia Fondului pt Mediu.Documentele necesare
intocmirii dosarului de finantare se gasesc pe site-ul www.afm.ro
Nota : persoana juridica se prezinta cu masina la producator/dealer auto si Rematholding NUMAI
dupa publicarea aprobarii dosarului sau de catre AFM pe site-ul www.afm.ro.
II. Prezentarea persoanei juridice la producatorul validat (dealer-ul auto). Lista cu dealerii auto va
fi publicata pe site-ul afm.ro.Documente necesare se regasesc pe site-ul www.afm.ro., la sectiunea
Rabla pentru autovehicule.
III. Prezentarea proprietarului persoana juridica la valorificatorul autorizat: SC REMAT
BUCURESTI SUD SA cu adresa: sos. Berceni Fort, nr.5, sector 4, Bucuresti sau SC
REMATHOLDING CO SRL la unul din urmatoarele puncte de lucru: Bucuresti – sos. Chitilei, nr. 499,
Sector 1; Bucuresti, sos Berceni nr 110A, Sector 4; Ploiesti – sos. Mihai Bravu, nr. 231, Prahova;
Aricesti , comuna Aricestii Rahtivani , judeţul Prahova, DN 72, km 71+100; Buzau – str. Izlazului,
nr.6, SC REMAT VRANCEA SA cu adresa: Str. Milcov, nr. 38, Focsani, Judet Vrancea, cu
urmatoarele:










Documentele de identificare a proprietarului (dupa caz, actul de infiintare, certificatul de
inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului,
insotit de certificatul de inregistrare fiscala), in copii certificate “conform cu originalul”
Certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si copie.
Cartea de identitate a autovehiculului uzat, in original si copie.
Actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regime 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 nu rezulta anul fabricatiei, anul primei
inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat.
Aviz de insotire a marfii.
Proces verbal casare mijloc fix –copie simpla.
Nota de incriere in Program.
Restul pasilor sunt identici cu cei urmati de proprietarii persoane fizice.

Modalitate de contact.
Persoanele responsabile cu acest program sunt:


REMAT BUCURESTI SUD







VALENTIN USURELU
Telefon: 004 – 021 334 56 68,
Fax: 004 – 021 334 52 94
Mobil: 004 – 0730 202 316
E-mail: valentin.usurelu@rematholding.ro



REMAT HOLDING BERCENI






MANOLE NICOLAE
Telefon/Fax: 004 – 021 301 84 59
Mobil: 004 – 0729 164 009
E-mail: nicolae.manole@rematholding.ro



REMAT HOLDING CHITILA







IVAN FLORENTIN
Telefon: 004 – 021 436 16 43
Fax: 004 – 021 436 37 76
Mobil: 004 – 0733 440 397
E-mail: florentin.ivan@rematholding.ro







CHIRITOIU TAMARA
Telefon: 004 – 021 436 16 43
Fax: 004 – 012 436 37 76
Mobil: 004 – 0730 085 479
E-mail: tamara.bulfei@rematholding.ro







LAZAROIU ADRIAN
Mobil: 004 – 0730 202 337
E-mail: adrian.lazaroiu@rematholding.ro






MARCUCEANU ALEXANDRU
Telefon: 004 – 021 436 16 43
Fax: 004 – 021 436 37 76
Mobil: 004 – 0730 085 488

REMAT HOLDING PLOIESTI



REMAT HOLDING ARICESTI







DINU FLORIAN
Telefon: 004 – 0244 51 40 65
Fax: 004 – 0244 59 10 87
Mobil: 004 – 0729 880 212
E-mail: florian.dinu@rematholding.ro







DINU FLORIAN
Telefon: 004 – 0244 51 40 65
Fax: 004 – 0244 59 10 87
Mobil: 004 – 0729 880 212
E-mail: florian.dinu@rematholding.ro



REMAT HOLDING BUZAU







VASILE TATIANA
Telefon: 004 – 0238 71 06 04
Fax: 004 – 0238 71 06 03
Mobil: 004 – 0730 202 338
Tatiana.vasile@rematholding.ro



REMAT VRANCEA







VIOLETA SPIRIDON
Telefon: 004 – 0237 22 25 15
Fax: 004 – 0237 22 71 26
Mobil: 004 – 0722 612 885
E-mail: violeta.spiridon@rematholding.ro



OLTMETAL CRAIOVA






BOBIRCEA GELU
Telefon: 004 – 0251 43 61 01
Fax: 004 – 021 301 84 59
Mobil: 004 – 0729 164 009



OLTMETAL SLATINA






BARBULESCU DANIEL
Telefon: 004 – 0249 43 27 14
Fax: 004 – 0249 43 27 14
Mobil: 004 – 0730 404 217



OLTMETAL PODARI






PLAVET SEVER
Telefon: 004 – 0251 33 94 06
Fax: 004 – 0251 33 94 06
Mobil: 004 – 0730 160 350

