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    Înainte de 1886 o călătorie începea cu primul pas… 

    ... astăzi o călătorie începe de cele mai multe ori  

    cu răsucirea cheii de contact.  
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Primul pas...PRIMA MAȘINĂ! 

Programul Prima Mașină se adresează persoanelor fizice care doresc să achiziționeze un  autoturism 

nou. 

FNGCIMM garantează! 

 FNGCIMM este mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să  garanteze în numele  şi  în  

contul  statului, creditele acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.  

 Valoarea garanţiei poate fi de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile și 

comisioanele bancare.  

 

Un mic chestionar… 
 Vrei să-ţi cumperi o mașină cu un credit în lei și să beneficiezi de o dobândă avantajoasă,  ROBOR 

la 6 luni + max 3%/an?  

 Dispui de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al autoturismului?  

 Ai minimum 18 ani la data solicitării creditului și capacitate deplină de exercițiu? 

 Declari pe propria răspundere că nu ai mai deținut în proprietate un autoturism nou?  

 Asiguri autoturismul printr-o poliță de asigurare de tip CASCO pe toată durata de valabilitate a 

creditului garantat? 
 

Cine acordă finanțarea? 
BCR, BRD, CEC Bank,  Alpha Bank, ING Bank, RCI Leasing România IFN, Porsche Bank 

România, CREDITCOOP, IFN Comsig Leasing S.A., Mercedes-Benz Leasing IFN S.A., Banca 

Românească, Banca Transilvania şi Intesa Sanpaolo Bank. 

 

Ce autoturisme pot fi cumpărate? 
 Autoturisme produse în spațiul intracomunitar sau provenite din import;  

 Achiziționate de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea de autovehicule;  

 Minim standard Euro 5 și preț  de achiziție  50.000 lei + TVA. 

 

Ce acte îți sunt necesare? 
 Copii după documentul de identitate;  

 Declaraţia pe propria răspundere privind faptul că nu ai mai deținut un autoturism nou, 

completată cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare; 

 Factura proforma care va conţine în mod obligatoriu faptul că autoturismul achiziţionat în 

cadrul Programului este nou, se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5 și că 

vânzătorul este o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor; 

 Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de 

valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că nu ai restanţe la 

plata sumelor datorate bugetului general consolidat;  

 Dovada virării comisionului de risc.  
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“Mecanismul” PRIMEI MAȘINI 
 Alegi mașina, dealerul și finanțatorul și depui documentația de credit; 

  Finanțatorul analizează cererea de credit, aprobă finanțarea și transmite către FNGCIMM o 

solicitare de garantare;  

 FNGCIMM analizează Solicitările de Garantare, verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate 

și a condiţiilor Programului, în baza informaţiilor furnizate de instituţia finanţatoare; 

 În baza garanției FNGCIMM finanțatorul semnează contractul de credit cu beneficiarul.  
 

… Oferta este limitată ! 
 Plafonul total de garantare aferent anului 2015 aprobat pentru Programul de stimulare a 

cumpărării de autoturisme noi este de 350 milioane lei.  

 Garanţiile se acordă în limita plafonului alocat finanţatorilor şi în funcţie de criteriile specifice 

prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi în normele 

de garantare ale FNGCIMM.  

 

 

 

 

Apelează la garanția FNGCIMM, prin banca ta! 

Fondul Național de Garantare a Creditelor 

pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii  

 

Str. Ștefan Iulian 38, sector 1 

Bucureşti  

info@fngcimm.ro 

www.garantare.ro 

 

 

 

 

De reținut! 

Prima Mașină a fost inventată la 1886.  

Prima Mașină nu se uită niciodată.  

Prima Mașină este accesibilă chiar acum! 

 

mailto:info@fngcimm.ro
http://www.garantare.ro/
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Anexa nr. 3  

   

 

 

 

 

DECLARAŢIE*1) 

 

- formular-cadru – 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................., fiul/fiica lui .................................... 

şi al .................................., născut(ă) în localitatea ................, judeţul ..............., la 

data de ...................., (ne)căsătorit(ă) ......................., identificat(ă) cu act de 

identitate tip ............., seria ........... nr. ..............., eliberat de ...................... la data de 

.........., cod numeric personal ................, stare civilă ................., declar pe propria 

răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind sancţionarea declaraţiilor 

false, că până la data solicitării creditului garantat (inclusiv),  nu am mai deţinut în 

proprietate un autoturism – bun nou, conform prevederilor art.2 lit.b) pct.1 din 

O.U.G. nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 

autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 

 

Semnătura  

.................  

 


