INSTRUCŢUNI GENERALE privind derularea operațiunilor de garantare pe bază de mandat acordat
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autorisme noi, cu modificările şi completările ulterioare
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Pct. 1.1. Scopul prezentelor instrucţiuni generale este să reglementeze derularea operaţiunilor de
garantare de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.
– IFN, denumit în continuare Fond sau FNGCIMM sau F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu
mandatul acordat de Ministerul Finanțelor Publice, în temeiul Ordonanţei de Urgenţa nr. 66 din
15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările
şi completările ulterioare. Prezentele Instrucţiuni generale reglementează modul de acordare,
administrare, raportare și plată a garanţiilor în numele şi în contul statului de către FNGCIMM, aferente
creditelor contractate de persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale
şi specifice pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi, denumit în continuare Programul, de către beneficiarii eligibili.
Pct. 1.2. Prezentele Instrucţiuni generale reprezintă un document-cadru, aprobat la nivelul FNGCIMM,
care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării garanţiilor acordate în cadrul
Programului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.66/2014, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Normelor de aplicare a OUG nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărarii de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G.
nr.1053./2014, cu modificările și completările ulterioare.
Pct. 1.3. Prezentele instrucţiuni generale au valoare de Conventie, sunt obligatorii pentru părţile
implicate în derularea operaţiunilor de garantare întemeiate pe prevederile OUG nr. 66/15.10.2014
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărarii de autoturisme noi cu modificările şi
completările ulterioare, denumite în continuare operaţiuni de garantare şi sunt aplicabile pe întreaga
durată de valabilitate a acestora.

CAPITOLUL II
CADRUL LEGAL APLICABIL
Pct. 2.1. Cadrul legal aplicabil:
a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66 din 15.10.2014 privind aprobarea Programului de
stimulare a cumpărarii de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotarârea de Guvern nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66 din
15.10.2014 privind Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Ordinul nr.99/2015 pentru aprobarea formei şi conţinutului convenţiei, a contractului de
garantare şi a înscrisului prevăzute la art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum şi
pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015
d) Alte dispoziţii legale aplicabile.
Pct. 2.2. În cazul în care cadrul legal prevăzut la Pct.2.1. se modifică/completează/actualizează, odată
cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor, acestea se aplică în mod
corespunzător până la revizuirea prezentelor Instrucţiuni generale.
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CAPITOLUL III
DEFINIŢII
Pct. 3.1. În înţelesul prezentelori Instrucţiuni generale, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) programul - Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare;
b) condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice pe care trebuie să
le îndeplinească beneficiarii şi finanţatorii pe toată perioada de implementare a Programului şi de
valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata
garanţiei.
c) autoturism nou - se înţelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare, produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, cu sistem de propulsie termic - cu
motor cu ardere internă şi hibrid, definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi h) din anexa la
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv electric hibrid şi pur electric, definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) şi h)
din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului
de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi care îndeplineşte cel puţin cerinţele minime
ale standardului EURO 6, achiziţionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea
autovehiculelor. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic - cu motor cu ardere internă, preţul
de achiziţie nu poate depăşi suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Pentru autoturismele
cu sistem de propulsie hibrid preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 100.000 lei, la care se adaugă
TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid şi pur electric, preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de
150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;
d) garanţie guvernamentală - garanţie asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului,
materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a
producerii riscului de credit şi care trebuie să fie irevocabila, necondiţionată şi expresă, conform
reglementărilor relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al
garanţiilor din regulamentele prudenţiale aplicabile finanţatorilor.
e) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de
eligibilitate prevăzute la art.2, lit.b) din OUG nr.66/2014, cu modificările și completările ulterioare:
1. achiziţionează un autoturism nou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.2 , lit. a)
din OUG nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi cu
modificările și completările ulterioare;
2. nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
3. nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;
4.are vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu la data solicitării creditului garantat.
f) finanţator - instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul Special al IFN –
urilor deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia, care
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unui
autoturism nou în cadrul Programului;
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g) credit – suma acordată de finanţator în baza unui contract, în vederea achiziţionării autoturismului
nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a Ordonanţei de
Urgenţă nr. 66 din 15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărarii de autoturisme
noi , cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor de aplicare a OUG nr. 66 din 15.10.2014,
aprobate prin HG.nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
h) finanţare garantată - finanţare acordată persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării
finanţării şi capacitate deplină de exerciţiu, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume
datorate de beneficiar în baza contractului de finanţare, care acoperă maximum 95% din preţul de
achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, maximum 75% din
preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv maximum 70% pentru
autoturismul electric hibrid şi pur electric, în funcţie de tipul de autoturism nou care se achiziţionează în
cadrul Programului.
i) convenţie privind implementarea programului - document-cadru, prevăzut la art.6 din O.U.G.
nr.66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi
FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze
privind drepturile şi obligaţiile acestuia privind acordarea, monitorizarea, raportarea plata garanţiilor
acordate în cadrul programului;
j) instrucțiuni generale - document-cadru aprobat la nivelul FNGCIMM care stabileşte cadrul general
aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării garanţiilor în cadrul Programului;
k) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, finanţator şi Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumit în continuare
F.N.G.C.I.M.M. prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să
garanteze creditul acordat de instituţia de credit sau de instituţia financiară nebancara şi beneficiarul îşi
asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către
instituţia de credit sau de instituţia financiară nebancară, în cazul producerii riscului de credit;
l) garant - statul, prin Ministerul Finanţelor Publice — F.N.G.C.I.M.M.;
m) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare
procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;
n) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al carei nivel poate fi de
maximum 50% din valoarea creditului garantat. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de
participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
o) riscul de credit - neplata parţiala sau integrală a creditului, principal, de către
beneficiarulProgramului;
p) declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării
garantate nerambursate, în conformitate cu normele interne ale finanţatorului, ca urmare a producerii
riscului de credit, prin desfiinţarea beneficiului graficului de rambursare a finanţării garantate.
r) soldul finanţării garantate - soldul finanţării principalului, exigibil la data cererii de plată a garanţiei
sau la data de referinţă pentru plata comisionului de administrare;
s) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi contul statului este:
- data scadentă prevăzută în contractul de finanţare plus încă 60 de zile calendaristice;
- data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;
- data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
- data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a
obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
- data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.
ș) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data
încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
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t) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant
al creditului, principal, suma care urmează a fi platită finanţatorului de către Ministerul Finanţelor
Publice în cazul producerii riscului de credit;
ț) costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului este suportat de beneficiar şi se compune
dinrata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al
comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele
finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima
de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare;
u) prima de garantare - suma datorată de beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc
cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al
carei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice;
v) comision de risc – suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului pentru toată
perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată
acoperirii riscului de garantare, în valoare de maximum 1% la valoarea garantata;
x) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile de
evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
y) data intrării în vigoare a garanţiei - data semnării contractului de garantare.

CAPITOLUL IV
OBIECTUL INSTRUCŢIUNILOR GENERALE
Pct 4.1. Obiectul prezentelor Instrucţiuni generale îl constituie stabilirea termenilor şi condiţiilor privind
acordarea, monitorizarea, raportarea şi plata garanţiilor acordate în baza OUG nr.66/2014, cu
modificările şi completările ulterioare. Prezentele Instrucțiuni generale detaliază modalitatea de
garantare de către FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi
necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice prevăzute la art.2 lit.b) şi la art.2 1
din OUG nr.66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condiţiile specifice pe care
trebuie să le îndeplinească beneficiarii Programului prevăzute la Cap.III din Normele de aplicare a OUG
nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare şi la Cap.V din
prezentele Instrucţiuni generale, cu încadrarea în limita plafoanelor totale anuale alocate.
Pct. 4.2. În cadrul Programului pot fi garantate în procent de maximum 50% din valoarea finanţării
(principal), creditele acordate în lei de finanţatorii acceptaţi în Program în scopul achiziţiei de către
beneficiarii eligibili a unui singur autoturism nou, în limita plafoanelor anuale alocate.
Pct. 4.3. Garanţiile acordate de FNGCIMM în cadrul Programului în baza prezentelor Instrucţiuni
generale sunt valabile pe întreaga durată a finanţării garantate, plus încă 60 de zile calendaristice.
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CAPITOLUL V
CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU
BENEFICIARII PROGRAMULUI
Pct. 5.1. Beneficiar al Programului este persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii
de eligibilitate:
a) face dovada cu factura pro-forma că achiziţionează un autoturism nou, care se încadrează în
una dintre categoriile prevăzute la art.2, lit. a) din OUG nr.66/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
b) face dovada cu certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în
termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, că nu are restanţe la plata sumelor
datorate bugetului general consolidat. În cazul în care înregistrează datorii restante către bugetul general
consolidat, certificatele amintite sunt însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a
documentelor justificative, care atestă că aceste debite au fost achitate;
c) face dovada cu rezultatul consultării Biroului de Credite emis cu cel mult 10 zile înainte de
data transmiterii solicitării de garantare, că la data aprobării finanţării garantate, nu înregistrează restanțe
la plata altor credite bancare;
d) face dovada cu documentul de identitate că la data solicitării creditului garantat are vârsta de
minim 18 ani şi capacitatea deplină de exerciţiu.
Pct. 5.2. Beneficiarul eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale şi
specifice ale Programului:
a) dispune de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru
autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din preţul de achiziţie a autoturismului
nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid şi pur
electric, în funcţie de tipul de autoturism nou care se achiziţionează în cadrul Programului. În cazul
garanţiilor solicitate pentru achiziţionarea unui autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi, facilităţile acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, şi prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul şi ecotichetul se pot utiliza pentru
justificarea achitării avansului.
b) achiziţionează un autoturism - bun nou în cadrul Programului, care este produs în spaţiul
intracomunitar sau provenit din import și îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO
6. Autoturismul este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea
autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei la care se adaugă TVA,
după caz, pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic - cu motor cu ardere internă sau 100.000
lei, la care se adaugă TVA, după caz, pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid sau 150.000 lei
la care se adaugă TVA, după caz, pentru autoturismele cu sistem de propulsie electric hybrid și pur
electric .Factura proformă emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu următoarele menţiuni:
• autotuturismul achiziţionat în cadrul Programului este un bun nou;
• autoturismul se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 6;
• vânzătorul este o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea
autovehiculelor;
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c) face dovada virării comisionului de risc, prin prezentarea copiei ordinului de plată/ a extrasului
de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea comisionului de risc în contul de venituri
bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acesta
este luat în evidenţă fiscală;
d) asigură autoturismul nou achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip
CASCO, caracteristicile poliţelor de asigurare şi modalitatea de încheiere fiind prevăzute la art.7 din
Normele de aplicare a O.U.G. nr.66/2014, aprobate prin H.G. nr.1053/2014 cu modificările şi
completările ulterioare;
e) cesionează drepturile derivând din polițele de asigurare în favoarea statului roman, prin
Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare şi să
plătească prima de asigurare pe toată durata de valabilitate a creditului garantat în cadrul
programului. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei. În caz de
nerespectare de catre beneficiar a obligaţiei de mai sus, finanţatorul are dreptul de a proceda la
încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele şi contul beneficiarului şi de a
recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv
prin includerea acestora în ratele de credit lunare. Pentru asigurarea respectării obligaţiei
prevăzute mai sus, finanţatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei
perioade de maximum 3 luni;
f) se obligă să nu înstrăineze, fără acordul finanţatorului, autoturismul nou achiziţionat în cadrul
Programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la
art.20 din Normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr. 1053/2014 cu
modificările şi completările ulterioare, poate fi aprobată înstrăinarea autoturismului, preluarea
finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului sau novarea obiectului
garanţiei, după caz.
g) depune la finanţator cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia
de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea
beneficiarului şi de a notifica beneficiarul în cazul în care nu a procedat la depunerea cărţii de
identitate a autoturismului în original în termenul prevăzut în contractul de finanţare. În cazul în
care beneficiarul nu respectă obligaţia de a depune cartea de identitate în original în termenul
prevăzut în contractul de finanţare, Finanţatorul va transmite beneficiarului o notificare în
vederea depunerii acesteia până cel mai târziu la termenul de scadenţă a celei de-a doua rate de
credit conform graficului de rambursare iniţial. Notificarea se transmite într-un termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărţii de
identitate în original, prevăzut în contractul de finanţare.
h) îndeplinește condiţiile specifice de finanţare prevăzute în normele interne ale finanţatorilor;
Pct.5.3. Un beneficiar al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional poate achiziţiona un
autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu îndeplinirea
condiţiilor specifice prevăzute la pct.5.1. şi pct.5.2.
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CAPITOLUL VI
COSTUL GARANŢIEI
Pct. 6.1. (1) Beneficiarii Programului care obțin aprobarea garantării finanţării de către FNGCIMM în
numele și contul statului, datorează o primă de garantare.
(2) Prima de garantare, compusă din comisionul de risc datorat M.F.P., care se plăteşte de către
beneficiar şi comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M., care se recuperează de la beneficiar
prin finanţator.
Pct. 6.2. (1) La contractarea finanţării, beneficiarul Programului datorează un comision de risc pentru
toată perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent din suma garantată în cadrul Programului,
destinată acoperirii riscului de garantare, în valoare de maximum 1% din valoarea garantată.
(2) Comisionul de risc se calculează de către finanţator, ca procent aplicat la suma garantată în cadrul
Programului şi se achită o singură dată, la acordarea garanţiei, pentru toată perioada de valabilitate a
garanţiei.
(3) Formula de calcul a comisionului de risc este urmatoarea:
comision de risc = (valoarea garanţiei * procent comision * (nr luni de finanţare1+2 luni2))/62
1) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de finanţare.
2) cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare
(4) Beneficiarul va face dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/ a
extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarul Programului
a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului
din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală.
(5) FNGCIMM, prin structura organizatorica care analizează solicitarea de garantare, are obligaţia
verificării corectitudinii sumei datorate de către beneficiar la momentul solicitării garanţiei, precum şi
a verificării dovezii plăţii comisionului de risc datorat, în scopul eliberării originalului contractului de
garantare către finanţator.
(6) În cazul în care, în urma verificării dovezii plăţii comisionului de risc, se constată că suma achitată
este mai mica decât cea datorată, FNGCIMM va comunica acest fapt finanţatorului în vederea achitării
diferenţei de către beneficiar.
Pct. 6.3. (1) Comisionul de administrare este calculat la soldul finanţării garantate. Nivelul
comisionului de administrare se negociază anual între M.F.P. şi F.N.G.C.I.M.M. şi se stabileşte prin
ordin al ministrului finanţelor publice, conform legii;
(2) Plata comisionului de administrare se face de către Finanţator în contul FNGCIMM nr.
RO25BRDE445SV10374774450, deschis la BRD GSG, în rate anuale, proporţional cu numărul de
luni de garantare, astfel:
a) pentru primul an de garantare, la acordarea garanţiei, în termen de 30 de zile de la data
contractului de garantare;
b) pentru anii următori de garantare pâna la data de 1 martie a anului de plată.
(3) Formula de calcul a comisionului de administrare este următoarea:
a) Pentru primul an de garantare - pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a
anului respectiv:
comision de administrare = (valoarea garanţiei x procent comision x nr luni de garantare din anul
respectiv1) / 12
b) Pentru următorii ani întregi de garantare:
comision de administrare = soldul garanţiei la 31 decembrie al anului anterior x procent comision
c) Pentru ultima fracţiune de an de garantare:
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comision de administrare = (soldul garanţiei la 31 decembrie al anului anterior x procent comision x
(nr luni de finanţare din anul respectiv+2 luni**)) / 12
1)
inclusiv luna în care se acordă garanţia
**- cele 2 luni suplimentare acoperă cele două luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de
finanţare
Pct.6.4. Pentru întârzieri la plata comisionului de administrare, Finanţatorul datorează penalităţi de
0,05% pe zi de întârziere după primul an de garantare, pentru următorii ani (exclusiv primul an de
garantare), aplicate la suma datorată.
Pct.6.5. În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de administrare restant şi penalităţile de
întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens,
FNGCIMM este în drept să opereze compensarea din oficiu, până la concurenţa sumelor datorate
potrivit pct. 6.3 şi 6.4 şi/sau să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.
Pct. 6.6. Finanţatorul datorează comision de administrare de la data aprobării garanţiei, pe toată
perioada de valabilitate a garanţiei, până la data înregistrării la Fond a cererii de plată.
Pct. 6.7. Finantatorul datorează comision de administrare şi în cazul în care renunţă la garanţie.
Acesta este obligat la plata comisionului de administrare în condiţiile prevăzute de art. 4, lit. e) din
Normele de aplicare a OUG nr. 66/2014, aprobate prin HG nr. 1053/2014 cu modificările şi
completările ulterioare, pe perioada de valabilitate a garanţiei.

CAPITOLUL VII
GARANŢIA
Pct. 7.1. (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are caracteristicile
prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a Româneie nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi
constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor
supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi de
Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
(2) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi condiţiile
prevăzute în Normele de aplicare a OUG nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărarii de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G.
nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare, în Contractul de garantare şi în prezentele
Instrucţiuni Generale şi acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele
bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de finanţare.
(3)Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul
de garantare.
Pct. 7.2. Răspunderea FNGCIMM, în numele şi în contul statului, începe la data intrării în vigoare a
garanţiei şi este valabilă pe durata finanţării garantate plus încă 60 de zile calendaristice.
Pct. 7.3. Răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, încetează în următoarele
situaţii:
a) la data scadentă prevăzută în contractul de finanţare plus încă 60 de zile calendaristice;
b) la data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;
c) la data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
d) la data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către
finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
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e) la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la
garanţie.
Pct. 7.4. Contractele de garantare constituie titluri executorii, au valoare de înscrisuri autentice şi
conţin în mod obligatoriu clauza de ipotecă necesară în vederea înscrierii de către finanţator a ipotecii
legale mobilare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului în Arhiva Electonică de
Garanţii Reale Mobiliare.

CAPITOLUL VIII
ACORDAREA GARANȚIEI
Pct. 8.1. În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei garanţii pentru achiziţia unei mașini în
cadrul Programului, acordarea garanţiei se face astfel:
a) După aprobarea finanţării de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile
sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, solicitarea de
garantare prin intermediul aplicaţiei web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi ataşează în aplicaţie
următoarele documente scanate,
a) solicitarea de garantare, conform formularului prevăzut în Anexa nr.2, semnată de finanțator;
b) copia documentului de identitate al beneficiarului, precum şi documentele de identitate ale
codebitorului/codebitorilor garant/garanţi, după caz, certificate de către finanţator pentru conformitate
cu originalul:;
c) copia facturiiproforma emise de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea
autovehiculelor, care să conțină informațiile prevăzute la art. 5 lit.d) din normele de aplicare a OUG
nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare, certificată de
către finanţator pentru conformitate cu originalul: ;
d) copia certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de
valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe
la plata sumelor datorate bugetului general consolidat, certificată de către finanţator pentru
conformitate cu originalul. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul
general consolidat, certificatele amintite sunt însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu
originalul ale documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate.
e) rezultatul consultării Biroului de Credite, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate
prevăzute la art.2 lit.b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv faptul că la data solicitării/aprobării finanţării garantate, beneficiarul
nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data
transmiterii solicitării de garantare, certificat de către finanţator pentru conformitate cu originalul.
f) dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/ a extrasului de cont sau copia
chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc în
contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale
la care acesta este luat în evidenţă fiscală, certificată de către finanţator pentru conformitate cu
originalul. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia verificării corectitudinii sumei datorate de către beneficiar la
momentul solicitării garantiei, precum şi a verificării dovezii plăţii comisionului de risc datorat în
scopul eliberării originalului contractului de garantare către finanţator.
Pct. 8.2. FNGCIMM verifică beneficiarii în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau
finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea
de garantare şi documentele remise şi adoptă deciziile de aprobare/respingere.
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Pct. 8.3. F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de
finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor Instrucţiuni generale şi comunică
finanţatorului decizia sa.
Pct. 8.4. În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, FNGCIMM redactează
contractele de garantare într-un număr de 4 exemplare originale pe care le remite Finanţatorului, prin
curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanţator şi
beneficiar/garant. Concomitent se transmite, în original, factura care conţine contravaloarea
comisionului de administrare datorat pentru fiecare garanţie acordată.
Finanţatorul are obligaţia de a transmite copia ordinului de plată privind achitarea comisionului de
administrare pe adresa de email:opprimamasina@fngcimm.ro
Pct. 8.5. După semnarea tuturor exemplarelor contractului de garantare de către Finanţator şi
beneficiar/i şi garant/ţi, Finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de
primire, cele două exemplare originale ale contractului de garantare. Operaţiunea de predare/primire a
celor două exemplare originale ale contractelor de garantare se efectuează săptamânal, centralizat, pe
bază de proces verbal de predare-primire încheiat între finanţator şi FNGCIMM.
Pct. 8.6. Finanţatorul remite fiecărui beneficiar un exemplar original al contractului de garantare, sub
semnătură de primire şi efectuează formalităţile de înscriere în Arhiva Electronica de Garanţii Reale
Mobiliare a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului.

CAPITOLUL IX
MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA GARANȚIILOR
Pct.9.1. F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de
acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia,
acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării garantate, pe baza situaţiilor
furnizate de către finanţatori, conform prevederilor contractului de garantare.
Pct. 9.2. Pe parcursul derulării contractelor de garantare, Finanţatorul are următoarele obligaţii de
raportare:
a) să confirme anual, până la data de 30 martie a anului de raportare, menţinerea costurilor totale de
finanţare pe toată durata de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului;
b) să transmită lunar, prin sediul central al Finanţatorului, până la data de 7 a lunii curente pentru luna
anterioară de raportare, în format electronic, prin FTP securizat, informaţii referitoare la finanţările
garantate de acesta, utilizând formularul prevăzut în Anexa nr.5.
Pct.9.3. Informaţiile transmise de finanțatori vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportărilor
prevăzute de reglementările BNR şi a celor la care este obligat prin convenţia cu MFP.
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CAPITOLUL X
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE GARANTARE
Pct.10.3. Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în
cazul în care modificările nu se referă la condiţiile generale şi specifice ale Programului.
Pct.10.4. (1) Orice modificări ale condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare vor fi
solicitate FNGCIMM pe suport letric şi vor fi aprobate/respinse de FNGCIMM, în condiţiile
prezentelor Instrucţiuni generale.
(2) Solicitarea de modificare a contractului de garantare va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea
privind aprobarea modificărilor la contractul de credit şi va fi însoţită de copia contractului de
garantare şi de documentele justificative în funcţie de motivul solicitării de modificare.
(3) Pe baza acestei aprobări, FNGCIMM redactează, semnează şi transmite Finanţatorului actul
adiţional la contractul de garantare în 4 (patru) exemplare, în vederea semnării lui de către Finanţator
şi beneficiar.
(4) Ulterior semnării, Finanţatorul remite FNGCIMM două exemplare originale ale actului adiţional.
Predarea-primirea exemplarelor actelor adiţionale se realizează pe bază de proces verbal de predareprimire încheiat între Finanţator şi FNGCIMM. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale
contractului de garantare care privesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice ale
Programului.
Pct.10.5. (1) Modificarea contractului de garantare va fi solicitată în cazul preluării finanţării garantate
şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului de către:
a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia
menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra autoturismului şi cu aprobarea F.N.G.C.I.M.M.
privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi autoturismul. Analiza eligibilităţii
persoanelor fizice care preiau finanţările garantate şi dreptul de proprietate asupra autoturismelor
achiziţionate în cadrul Programului se realizează potrivit prevederilor Cap. VIII din prezentele
Instrucţiuni generale; sau
b) unul dintre soţi, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al
separaţiei/comunităţii matrimoniale de bunuri, după caz, în condiţiile legii;
(2) Finanţatorul informează FNGCIMM cu privire la rambursarea anticipată a finanţării garantate ca
urmare a acordului dat în nume şi cont propriu, precum şi în numele şi contul statului pentru
înstrăinarea autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, sub condiţia achitării integrale a
soldului finanţării garantate. După rambursarea anticipată a finanţării garantate, Finanţatorul solicită
acordul FNGCIMM privind radierea ipotecii legale mobiliare instituite asupra autoturismului
achiziţionat în cadrul Programului.
(3) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea autoturismului nou achiziţionat în
cadrul Programului, FNGCIMM analizează solicitarea de modificare după ce finanţatorul şi-a
exprimat acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru novarea obiectului
garanţiei.
CAPITOLUL XI
DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE FINANŢATORILOR ŞI FNGCIMM
Pct. 11.1. Finanțatorul are următoarele drepturi şi obligații:
1. să transmită în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Normelor de
aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053./2014, cu modificările şi completările
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ulterioare, F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cererile de înscriere în Program, utilizând formularul
prevăzut în Anexa nr.1;
2. să acorde finanţări în lei destinate achiziţionării de autoturisme noi în cadrul Programului în
favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice
ale Programului;
3. să prevadă în mod expres în contractele de finanțare separat costurile cu :
i) dobânda exprimată în raport cu indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor,
denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 3% pe an și comisioanele; marja include
şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de
finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării
formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de
finanţare.
ii) comisionul de administrare datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul
comisionului de administrare, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între
M.F.P. şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
4. să menţină costurile totale de finanţare prevăzute la subpct. 3 pe întreaga durata de derulare a
contractelor de finantare încheiate în condiţiile Programului;
5. să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi
condiţiilor generale şi specifice prevăzute la art. 2 lit.b), respectiv art.21 din O.U.G. nr.66/2014,
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art.5 din normele de aplicare a OUG
nr.66/2014, aprobate prin H.G. nr.1053/2014;
6. să solicite beneficiarului să prezinte factura proformă avand caracteristicile prevazute de art. 5,
lit.d) din Normele de aplicare ale OUG nr.66/2014, aprobate prin H.G. nr 1053./2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. să verifice, încheierea de către beneficiar a poliţei de asigurare CASCO pentru autoturismul nou
achiziţionat în cadrul Programului, care acoperă cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză
pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei,
pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia de verificare subzistă pe toată perioada de
valabilitate a garanţiei;
8. în cazul nerespectării de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la subpct.7, finanţatorul are
dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie şi de a recupera
cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin
includerea acestora în ratele de credit lunare. Pentru asigurarea respectării obligaţiei prevăzute la
subpct.7, finanţatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de
maximum 3 luni.
9. să asigure respectarea obligaţiei de instituire a unei ipoteci legale mobiliare asupra
autoturismului achizitionat in cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de
Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de
garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finantarii garantate
acordate în cadrul Programului.
10. să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garantii Reale
Mobiliare a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul
Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice şi a
finanţatorului, proportional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale menţionate la
subpct. 9 se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea acesteia se face în baza
acordului FNGCIMM şi al finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;
11. să efectueze conform normelor interne proprii demersurile în vederea cesiunii drepturilor
derivând din poliţele de asigurare a autoturismelor noi achiziţionate în cadrul Programului, în
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favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice şi a finanţatorului,
proporţional cu procentul de garantare;
12. să vireze în contul vânzătorului suma aferentă finanţării garantate numai după verificarea plăţii
avansului de către beneficiar și după semnarea documentelor contractuale prevăzute la art. 16,
alin. (1) şi alin.(2) din Normele de aplicare a OUG nr. 66/2014, aprobate prin HG nr.1053./2014
cu modificările şi completările ulterioare;
13. să plătească comisionul de administrare conform Cap. VI din prezentele Instrucţiuni generale;
14. să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 60 de luni;
15. să prevadă în contractul de finanţare clauze care obligă beneficiarul să depună la finanţator
cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia de a efectua
demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea
beneficiarului; în acest sens finantatorul este obligat sa notifice beneficiarul, în cazul în care
acesta nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului în original în termenul
prevăzut în contractul de finanţare, pentru respectarea obligaţiei de a depune cartea de identitate
în original într-un termen care nu poate depăşi termenul de scadenţă a celei de-a doua rate de
credit conform graficului de rambursare iniţial. Notificarea se transmite de catre finantator întrun termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de prezentare a
cărţii de identitate in original, prevazut in contractul de finantare.
16. să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;
17. să nu perceapă comision de rambursare anticipată;
18. să notifice beneficiarul, garantul si codebitorul/codebitorii, dupa caz, cu privire la declararea
exigibilităţii anticipate a finanţării garantate;
19. să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art.22 din Normele de aplicare a
OUG nr.66/2014,aprobate prin HG nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare;
20. să îşi exprime în scris acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului în perioada
de valabilitate a garanţiei pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra
autoturismului achiziţionat în cadrul Programului de către:
a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia
menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra autoturismului şi cu aprobarea FNGCIMM
privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi autoturismul;
sau
b) unul dintre soţi, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al separaţiei de
bunuri, în condiţiile legii; să îşi exprime în scris acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi
contul statului în perioada de valabilitate a garanţiei pentru înstrainarea autoturismului
achiziţionat în cadrul Programului, sub condiţia achitării integrale a soldului finanţării garantate
sau pentru novarea obiectului garanţiei în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru
înlocuirea autoturismului nou achizitionat în cadrul Programului;
21. să solicite acordul FNGCIMM pentru radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra
autoturismului achiziţionat în cadrul Programului şi să efectueze formalităţile de radiere a
ipotecii instituite în favoarea statului roman, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice si a
finantatorului, proporţional cu procentul de garantare, în cazul rambursarii integrale a finantarii
garantate, la termen sau anticipată;
22. să îşi exprime acordul privind efectuarea plăţii despăgubirilor rezultate din poliţele de asigurare
în condițiile prevăzute de art. 21, alin.(3) din OUG nr.66/2014, cu modificarile si completarile
ulterioare şi de art. 19 alin.(2) din normele de aplicare a OUG nr. 66/2014, aprobate prin HG
nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare;
23. să solicite MFP acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanţator, cu
condiţia ca finanţatorul să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii
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pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului în cazul în care
valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra autoturismelor
achiziţionate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. a
cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, cu respectarea condițiilor prevăzute
la art.19 alin.(4) din normele de aplicare a OUG nr. 66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 cu
modificările şi completările ulterioare ;
24. să solicite MFP acordul privind încasarea despăgubirilor, cu condiţia utilizării integrale a
despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul
Programului, în cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa nu
acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, cu respectarea condițiilor
prevăzute la art.19 alin.(5) din normele de aplicare a OUG nr. 66/2014, aprobate prin HG
nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare ;
25. să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. în termen de maximum 5 zile de la data încasării
oricăror sume rezultate din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii unei
daune totale, cu respectarea condițiilor prevăzute la art.19 alin.(6) și (7) din normele de aplicare
a OUG nr. 66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 cu modificările şi completările ulterioare;
26. să efectueze operaţiunea de predare/primire a două exemplare originale ale contractelor de
garantare valabil semnate, săptămânal, centralizat, pe bază de proces-verbal încheiat între
finanţator şi FNGCIMM;
27. să înainteze o copie certificată a contractului de garantare către compartimentul de specialitate
din cadrul unităţii administratiei publice locale de care apartine beneficiarul, în vederea înscrierii
în evidenţele proprii a dreptului de ipotecă mobiliară în favoarea statului român, în termen de 30
de zile de la virarea sumei aferente finanţării garantate în contul vânzătorului;
28. să aprobe în scris în perioada de valabilitate a garanţiei, orice cerere a beneficiarului de eliberare
a documentelor necesare înstrăinării autoturismului achiziţionat în cadrul Programului şi să
procedeze la eliberarea acestora;
29. să înştiinţeze în scris, la sfârşitul perioadei de valabilitate a garanţiei, compartimentul de
specialitate din cadrul unitatii administratiei publice locale de care apartine beneficiarul cu
privire la faptul că dreptul de ipoteca mobiliară în favoarea statului a încetat.
Pct. 11.2. FNGCIMM are următoarele drepturi şi obligații:
1. să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de
garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
2.să verifice corectitudinea calculului comisionului de risc datorat de către beneficiar la momentul
solicitării garantiei, precum şi dovada plăţii acestuia în scopul eliberării originalului contractului de
garantare către finanţator;
3. să urmărească periodic stadiul derulării finantarii, pe baza situaţiilor furnizate de finanţator, conform
prevederilor contractului de garantare;
4. să aprobe, sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de
proprietate asupra autoturismului în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, prin novaţie, sub condiţia menţinerii
garanţiilor instituite prin lege asupra bunului mobil; în acest sens, va elabora actul adiţional la contractul
de garantare, în scopul modificarii clauzelor contractuale avand ca obiect preluarea finantarii garantate
si a dreptului de proprietate asupra autoturismului achizitionat in cadrul Programului;
5. în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea autoturismului achiziţionat în cadrul
Programului, dacă finanţatorul si-a exprimat acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul
statului pentru novarea obiectului finanţării garantate va elabora actul aditional la contractul de
garantare, in scopul modificarii clauzelor contractuale care identifică şi descriu obiectul garantiei;
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6. să analizeze şi să aprobe/respingă/restituie/suspende soluţionarea cererii de plată cu respectarea
termenelor şi a condiţiilor prevăzute în OUG nr.66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, în
Normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în contractele de garantare şi în prezentele Instrucţiuni generale;
7. să comunice finanţatorului şi MFP decizia cu privire la aprobarea/respingerea cererii de plată a
garanţiei, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând
ca ulterior în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original;
8. să modifice valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după
caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei în cazul în care, anterior efectuării plaţii de către
Ministerului Finantelor Publice finanţatorul a transmis solicitarea de modificare a cererii de plată în
termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior
trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de
admitere/respingere a cererii de plată;
9.să comunice finanţatorului şi Ministerului Finantelor Publice addendum-ul la decizia de
aprobare/respingere a cererii de plată în ziua aprobării acestuia pe fax sau poștă electronică, urmând ca
ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui
termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către Ministerul Finantelor Publice și fără a se
depăși termenul maxim de 30 zile calendaristice prevăzut pentru efectuarea plăţii garanţiei;
10. să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă
solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de finanţator până cel mai târziu în a 85-a
zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmisă de către finanţator;
11. să transmită o cerere de eliberare a unui duplicat al cărţii de identitate a autoturismului achiziţionat
în cadrul Programului la Registrul Auto Roman competent, în cazul în care, din analiza documentelor
care însoţesc cererea de plată rezultă că beneficiarul nu a pus la dispoziţia finanţatorului acest document;
12. să transmită debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii
dovezii efectuării plăţii către finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată
prin plată şi data scadenţei acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poştă, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire;
13. să transmită la ANAF, în vederea colectării creanţei şi declanşării executării silite a beneficiarului,
următoarele documente:
a)înscrisul prevăzut la subpct.12, în original împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere
către debitorul beneficiar al finanţării garantate;
b) contractul de garantare în original;
c) copia documentului de identitate al beneficiarului, garantului si al codebitorului/codebitorilor;
d) copia poliţei de asigurare tip CASCO;
e) cartea de identitate a autoturismului, în original (documentul se transmite în cazul în care a fost
anexat la cererea de plată formulată de către finanţator) sau duplicat al acesteia, după caz;
f) copia avizului de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou
achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerului Finantelor
Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;
14. să informeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor rezultate din
valorificarea autoturismului avariat, încasate în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a
autoturismului achiziţionat în cadrul Programului dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din
executarea garanţiei şi înscrisul prin care se individualizează creanța rezultată din plata garanției se află
în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M.și să diminueze în mod corespunzător creanţa rezultată prin plată.
Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M. şi transmis la Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, M.F.P. informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate şi data
încasării lor.
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15. să emită acordul privind radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou,
achiziţionat în cadrul Programului, în numele şi în contul statului român, reprezentat prin M.F.P.,
proportional cu procentul de garantare, în cazul rambursării integrale a finanţării garantate, anticipată
sau la termen/respingerii cererii de plată a garanţiei, în baza mandatului legal special primit conform
art.14 alin.(2) din Normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare radierii;
16.Fondul garantează pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la
Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la
dispoziţia finanţatorului, şi, de asemenea, pentru orice disfuncţionalitate tehnică sau de orice natură care
poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa beneficiarului sau a
FNGCIMM dacă întârzierea transmiterii documentelor către Fond sau transmiterea acestora într-un mod
defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web.

CAPITOLUL XII
PLATA GARANȚIILOR
Pct. 12.1. (1) Cererea de plată se depune de către finanţator în perioada de valabilitate a garanţiei,
ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin
60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
a) documentul de identitate al beneficiarului şi al codebitorului/codebitorilor/garantului/ garanţilor; se
transmit cele mai recente documente aflate în posesia finanţatorului, în copie certificată de finanţator
pentru conformitate cu originalul;
b) cartea de identitate a autoturismului în original sau copia notificării transmise de finanţator
beneficiarului în cazul în care acesta nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului în
original în termenul prevăzut în contractul de finanţare, care nu poate depăşi termenul de scadenţă a
celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare iniţial, precum şi dovada transmiterii
acesteia în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Notificarea se transmite întrun termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărţii de
identitate în original, prevăzut în contractul de finanţare;
c) copia procesului-verbal încheiat între finanţator şi F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art.16
alin.(4) din normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 cu modificările şi
completările ulterioare sau cele două exemplare originale ale contractului de garantare în cazul în care
până la transmiterea cererii de plată nu s-a procedat la transmiterea acestora către F.N.G.C.I.M.M.;
d) contractul de finanţare, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie
certificată pentru conformitate cu originalul;
e) avizul de înscriere în AEGRM, a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în
cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea
finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de
plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului, conform prevederilor art.4 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi
prevederilor art. 8 litera j) din normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014,
cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia poliței de asigurare tip CASCO valabilă la data transmiterii cererii de plată a garanției, din care
trebuie să rezulte respectarea condiţiilor prevăzute la art.7 din normele de aplicare a OUG nr.66/2014,
aprobate prin HG nr.1053./2014, cu modificările şi completările ulterioare;
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g) extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data
formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
h) extrasul contului de credit al beneficiarului şi/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de
finanţare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a
finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, serviciul datoriei aferent
principalului, precum şi, după caz, modalitatea de utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanţator
de la asigurator în condiţiile pct.12.12. subpct (5), respectiv a sumelor rezultate din valorificarea
autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale în condiţiile pct.12.12. subpct (6), în
copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;;
i) notificarea finanţatorului către beneficiar şi codebitor/i garant/garanţi semnatar/semnatari al/ai
contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data
acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din
documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului şi
codebitorului/ilor garant/ţi cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;
j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea
criteriului de eligibilitate prevăzut la art.2 lit.b) pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în original, completată cu cel mult 10 zile înainte de
data depunerii solicitării de garantare, exclusiv pentru contractele de garantare emise până la data intrării
în vigoare a prevederilor OUG nr.17/2019 (20.03.2019).
(2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al
F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
Pct. 12.2. În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M.
aprobă sau respinge cererea de plată.
Pct. 12.3. F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii de către
finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la pct. 12.1. în perioada de
valabilitate a garanţiei, și a indeplinirii de către finanțator a obligațiilor prevăzute în contractul de
garantare.
Pct. 12.4. F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, atât în condiţiile transmiterii incomplete
a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la pct. 12.1. sau în afara perioadei de valabilitate
a garanţiei, cât și a neîndeplinirii de către finanțator a obligațiilor prevăzute în contractul de garantare. În
cazul respingerii cererii de plată, FNGCIMM restituie finanţatorului cartea de identitate a autoturismului
în original.
Pct. 12.5. Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică
Finanţatorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau
poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în
original.
Pct. 12.6. F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au
fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la
plata principalului.
Pct. 12.7. Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al finanţatorului, pe baza deciziei
F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la
primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.
Pct. 12.8. Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc finanţatorului de către M.F.P. şi se
recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la
beneficiarul finanţării garantate, în condiţiile legii.
Pct. 12.9. În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P.
transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
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Pct. 12.10. (1) FNGCIMM întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin
care se individualizează creanţa rezultată prin plată precum şi data scadenţei acesteia.
(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii, din partea MFP,
FNGCIMM transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin posta cu scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire.
(3) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul- beneficiar al
finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, copia documentului de identitate al
beneficiarului şi/sau codebitorului/ilor garant/ţi, copia poliţei de asigurare tip CASCO, cartea de
identitate a autoturismului, sau duplicat al acesteia, după caz, copia avizului de înscriere în AEGRM a
ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea
statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de
garantare, se înaintează in termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea
procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
în vederea colectării şi recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.
(4) În cazul în care beneficiarul nu a pus la dispoziţia finanţatorului cartea de identitate a autoturismului
ce face obiectul Programului, F.N.G.C.I.M.M. va transmite o cerere de eliberare a unui duplicat la
Registrul Auto Roman competent în eliberarea acestui document.
(5) În cazul în care FNGCIMM a transmis o cerere de eliberare a unui duplicat al cărţii de identitate a
autoturismului achiziţionat în cadrul Programului la Registrul Auto Roman competent şi aceasta nu a
fost soluţionată până la împlinirea termenului de 5 zile prevăzut la alin. (3), se va anexa copia
documentului transmis, urmând ca duplicatul să fie transmis organelor fiscal competente ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală imediat după primire.
(6) Contractele de garantare constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
(7) Recuperarea şi colectarea creanţelor rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului,
care sunt asimilate creanţelor bugetare, se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
conform dispoziţiilor Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
(8) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de MFP, beneficiarul datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor cap. III din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate
din executarea garanţiei şi până la data stingerii inclusiv.
(9) Ipoteca legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului prevăzută la art. 4
din OUG nr.66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se execută de către organele competente
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr.207/2015, privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Pct.12.11. (1) În situația în care, anterior plăţii de către M.F.P., ulterior trecerii la restanţă a întregii
finanţări garantate, finanţatorul încasează oricare sumă în contul beneficiarului Programului, aceasta va
transmite, în termen de 1 zi lucrătoare de la încasare, solicitarea de modificare a Cererii de plată. În
baza acesteia, F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la
decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează
regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată.
(2) Addendum-ul se comunică finanţatorului şi MFP în ziua aprobării acestuia de către FNGCIMM pe
fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să se transmită și
documentul în original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plății de către
MFP și fără a se depăși termenul maxim de 30 zile calendaristice prevăzut la pct.12.7. pentru efectuarea
plăţii garanţiei.
(3) Finanțatorul poate aproba retragerea cererii de plată în condițiile prevăzute în normele şi procedurile
sale interne și cu respectarea condițiilor Programului. FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după
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caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost
transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmisă de către
finanţator.
Pct.12.12. (1) În cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, după
ce M.F.P. a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se
efectuează de către societatea de asigurare către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., cu înştiinţarea
prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate
restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi
plata garanţiei.
(2) Suma încasată de M.F.P., prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul
prevederilor subpct.(1), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare
distinct.
(3) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra
autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către finanţator la
F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea
finanţatorului M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către
finanţator, cu condiţia ca finanţatorul să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea
despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă
cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la
pct.12.2. acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia
retragerii cererii de plată şi utilizării despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea integrală a
finanţării garantate restante în cadrul Programului. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul
acestui alineat, acordul M.F.P. se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.
(4) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa în conformitate cu
prevederile subpct. (3) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la
solicitarea finanţatorului M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către finanţator,
cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării
garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs
de soluţionare în termenul prevăzut la pct.12.2. acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către
finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării integrale a despăgubirii plătite de
asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Finanţatorul
poate depune cererea de plată, în conformitate cu prevederile pct.12.1., subpct. (1) pentru diferenţa
rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul
nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.
(5) În situaţia valorificării autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de
maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea autoturismului avariat,
beneficiarul/asiguratorul, după caz, virează sumele încasate către finanţator şi stat, reprezentat prin
M.F.P. proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile subpct.(1) sau după caz, către finanţator în
condiţiile subpct. (3) sau subpct.(4), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a
creanţelor/ei rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei.
(6) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de
asigurare a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, precum şi în cazul încasării sumei
menţionate la subpct.(5), finanţatorul are obligaţia înştiinţării F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cu privire la
natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul M.F.P. deschis la
unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
(7) Dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de
întocmire la F.N.G.C.I.M.M., acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit subpct. (6) şi data
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încasării lor. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M. şi transmis la Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, M.F.P. informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele
virate potrivit subpct. (6) şi data încasării lor.

CAPITOLUL XIII
DISPOZIŢII FINALE
Pct. 13.1. Finanţatorii şi FNGCIMM se obligă să respecte cerinţele legale privind cunoaşterea clientelei
în concordanţă cu natura, volumul, complexitatea, întinderea activităţii şi calitatea fiecăruia în relaţia cu
clientela.
Pct. 13.2. (1) Prezentele Instrucţiuni generale, împreuna cu Anexele nr. 1-5 la acestea, intra în vigoare
la data aprobării lor de către Consiliul de Administraţie al FNGCIMM şi înlocuiesc Instrucţiunile
generale privind derularea operațiunilor de garantare pe bază de mandat acordat conform Ordonanţei de
Urgenţă nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autorisme noi,
cu modificările şi completările ulterioare aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de
13.10.2017 (H.C.A nr. 23).
(2) Prin semnarea solicitărilor de garantare finanţatorii acceptă ca în relaţiile contractuale cu FNGCIMM
să respecte prezentele Instrucţiuni Generale, precum şi modificările ulterioare ale acestora.
(3) Dupa aprobare, prezentele Instrucţiuni generale vor fi postate pe pagina de web a FNGCIMM, la
adresa www.fngcimm.ro.

Director General
Gheorghe Lăpădat
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Anexa nr.1
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL DE STIMULARE A CUMPĂRARII DE
AUTOTURISME NOI, aprobat prin O.U.G. nr.66/2014, cu modificările şi completările ulterioare
Către,
FNGCIMM
MFP
Finanţatorul ........................................, cu sediul social în ........................., telefon/fax .........., cod unic
de înregistrare ............................, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ................. şi în Registrul
bancar/Registrul Special al IFN-urilor cu nr. .............., reprezentat de ................, în calitate de
......................, şi de .............., în calitate de ............................, solicit aprobarea înscrierii în Programul
de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin OUG nr.66/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, denumit în continuare Programul.
Nivelul costurilor totale pe care le vom aplica în legătură cu finanţările acordate în cadrul Programului
în anul ............este următorul:
....................
Prin prezenta, solicităm alocarea unui plafon în sumă de.........având în vedere valoarea estimată a
garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului în anul.............
Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că avem acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau
judeţean, ne obligăm să încadrăm costurile totale ale finanţărilor cu garanţie guvernamentală în marja de
3% peste indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, IRCC şi să menţinem costurile
totale de finanţare pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile
Programului în anul..........
Prin prezenta, declarăm că acceptăm Instrucţiunile generale emise de către FNGCIMM, ne obligăm să
asigurăm respectarea şi să implementăm măsurile reglementate în cuprinsul acestora.

Finanţator
Persoane autorizate:
................................
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Anexa nr. 2
SOLICITARE DE GARANTARE
pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi
Formulată în baza prevederilor OUG nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Normelor de aplicare a acesteia ………………….
1.
Finanţatorul .................................., prin Sucursala/Agenţia ................, cu sediul în localitatea
.................................., str. ........................ nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul
comerţului sub nr. ...................., cod unic de înregistrare .............., telefon ................, fax .................., email ........................., reprezentat de ............................, în calitate de ....................., şi de ....................., în
calitate de ......................., având contul bancar nr. ........................., deschis la ..........................................,
solicită acordarea unei garanţii în sumă de .............. lei
pentru
2.
Beneficiarul (numele şi prenumele) ......................................, pseudonim ..........................,
cetăţean ....................., data naşterii .................., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în
localitatea ......................., str. ......................, nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul
............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat cu ......, seria ......... nr. ................, eliberat de
................. la data de ......................., CNP ..............................., stare civilă ................, de profesie
......................., angajat la ......................., care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 lit. b) şi condiţia
generală de la art.2 1 alin.(1)din OUG nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare .
Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic ............................
(DA/NU)
Beneficiarul real al garanţiei ..............................................................................
3. Beneficiarul nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat; (DA/NU)
4. Beneficiarul nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;
(DA/NU)
5. Codebitor/i garant/ţi (numele şi prenumele) ......................................, pseudonim ..........................,
cetăţean ....................., data naşterii .................., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în
localitatea ......................., str. ......................, nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul
............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat cu ......, seria ......... nr. ................, eliberat de
................. la data de ......................., CNP ..............................., stare civilă ................, de profesie
......................., angajat la .......................,
6.Tipul finanţării: finanţare garantată acordată în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi pentru achiziția unui autoturism de tipul1:
cu sistem de propulsie termic/hibrid/ electric hibrid și pur electric
7.Preţul de achiziţie a autoturismului rezultat din factura proforma este de:
...........................lei (maximum 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz/ maximum 100.000
lei, la care se adaugă TVA, după caz/ maximum 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz)2, din
care avans ....................... lei, reprezentând .............% din preţul de achiziţie (minimum 5% din preţul de
achiziţie/ minimum 25% din preţul de achiziţie/ minimum 30% din preţul de achiziţie)3;
8.Valoarea finanţării aprobate ................ lei, data aprobării ....................
9.Procentul de garantare este de…………% din finanţarea aprobată
1

Se va selecta un singur tip de autoturism.
Se va selecta o singura limita maxima corespunzatoare pretului de achizitie conform facturii proforme, aferenta tipului de
autoturism achizitionat
3
Se va selecta o singura limita minima a avansului reprezentand procent din pretul de achizitie conform facturii proforma.
2
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10.Valoarea garanţiei solicitate ............... lei
11.Destinaţia finanţării: achiziţie autoturism nou, conform facturii proforme cu urmatoarele date şi
atribute de identificare :
• Autotuturismul achiziţionat în cadrul Programului este nou;
DA/NU
• Produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import;
DA / NU
• Îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 6;
DA/NU
• Este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;
DA/NU
• Marca ……………………
• Serie şasiu…………………
• Serie motor……………….
• Capacitate cilindrică…………….
• Putere ……………………
• Culoare………………………….
• An fabricaţie………………………..
12. Durata finanţării ............................. luni.
13. Data scadenţei finanţării ...........................................
14. Perioada de valabilitate a garanţiei……………………..(durata finanţării + 60 de zile
calendaristice)
15. Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:
a) la Finanţator: .................................. lei, din care credite restante .................... lei;
b) la alte instituţii de credit/asimilate: ....................., din care finanţări restante .................
16. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanţatorului): ............%.
17. Comisionul de administrare cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ...................% pe an, calculat la soldul garanţiei
18. Comisionul de risc achitat de beneficiar………………….. lei
Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii,
cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare/IFN, şi declară pe propria
răspundere că beneficiarul îndeplineşte criteriile şi condiţiile generale şi specifice prevăzute la art. 2 lit.
b) şi art. 2 1 din OUG nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi în Hotărârea Guvernului
nr. 1053/2014 privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014 cu modificările şi
completările ulterioare şi a transmis documentele corespunzătoare în condiţiile prevăzute la pct. 8.1. din
Instrucţiunile generale
Finanţator
Persoane autorizate:
................................
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Anexa nr.3
SOLICITARE DE MODIFICARE
a Contractului de garantare nr. ....../.........
1.
Finanţatorul ...................................., prin Sucursala/Agenţia ................................., cu sediul în
localitatea .............................., str. ..................... nr. ......, judeţul/sectorul ....................., înmatriculat la
registrul comerţului sub nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................................., telefon
.................., fax .............., e-mail ................., reprezentat de ................, în calitate de ................., şi de
.................................., în calitate de ..................., având contul bancar nr. ...................., deschis la
................................, solicită modificarea Contractului de garantare nr. ................. din data
.......................,
încheiat
cu
beneficiarul
................................................................................................................................................................
2. Modificările solicitate:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
3. Data aprobării modificărilor de către Finanţator la contractul de credit
..........................................................................
4. Documentele care stau la baza solicitării:*)
............................................................................
............................................................................

Finanţator
Persoane autorizate:
.................................

----------------------*)
Solicitarea va fi însoţită de copia contractului de garantare şi de documentele justificative în funcţie de
motivul solicitării de modificare, în copie certificată. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze
ale contractului de garantare care privesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile Programului de stimulare
a cumpărării de autoturisme noi.
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Anexa nr. 4
CERERE DE PLATĂ
nr. ..... din data de ................ privind Contractul de garantare nr. ...../(data) .................
1. Finanţatorul .................................., prin Sucursala/Agenţia ..............., cu sediul în localitatea
.............................., str. ......................... nr. ......, judeţul/sectorul ......................, înmatriculat în registrul
comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..............., e-mail
..................., reprezentat de .........................., în calitate de ...................., şi de ......................, în calitate
de ............, având cont bancar nr. ................., deschis la .........................., vă comunicăm că la data de
......................,
2. Beneficiarul (numele şi prenumele).............................., pseudonim ....................., cetăţean
....................., data naşterii .........., locul naşterii ..........., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea
...................., str. .......................... nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........., judeţul/sectorul
................, telefon .................., e-mail ....................., legitimat cu ......, seria ......... nr. .........., eliberat de
....................... la data de ......................., CNP ....................., stare civilă............., de profesie
.............................., angajat la ...................., a rambursat din finanţarea garantată suma de
......................... lei.
3. Finanţare restantă .................... lei.
4. Valoarea garanţiei solicitate la plată proporţional cu procentul de garantare ................. lei.
5. Plata se va efectua în contul Finanţatorului, de catre MFP, deschis la ......................................
6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
a) documentul de identitate al beneficiarului şi al codebitorului/codebitorilor garant/garanţi; se transmit
cele mai recente documente aflate în posesia finanţatorului, în copie certificată de finanţator pentru
conformitate cu originalul;
b) cartea de identitate a autoturismului în original sau copia notificării transmise de finanţator
beneficiarului în cazul în care acesta nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului în
original în termenul prevăzut în contractul de finanţare, care nu poate depăşi termenul de scadenţă a
celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare iniţial, precum şi dovada transmiterii
acesteia în copie certificată. Notificarea se transmite într-un termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărţii de identitate în original, prevăzut în
contractul de finanţare;
c) copia procesului-verbal încheiat între finanţator şi F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art.16
alin.(4) din normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 sau cele două
exemplare originale ale contractului de garantare, în cazul în care până la transmiterea cererii de plată nu
s-a procedat la transmiterea acestora către F.N.G.C.I.M.M.;
d) contractul de finanţare, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie
certificată pentru conformitate cu originalul;
e) avizul de înscriere în AEGRM, a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în
cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea
finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de
plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului, conform prevederilor art.4 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor
art. 8 litera j) din normele de aplicare a OUG nr.66/2014, aprobate prin HG nr.1053/2014 ;

Page 25

INSTRUCŢUNI GENERALE privind derularea operațiunilor de garantare pe bază de mandat acordat
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autorisme noi, cu modificările şi completările ulterioare
f) copia poliței de asigurare tip CASCO valabilă la data transmiterii cererii de plată a garanției, din care
trebuie să rezulte respectarea condiţiilor prevăzute la art.7 din normele de aplicare a OUG nr.66/2014,
aprobate prin HG nr.1053/2014;
g) extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data
formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
h) extrasul contului de credit al beneficiarului şi/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de
finanţare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a
finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, serviciul datoriei aferent
principalului, precum şi, după caz, modalitatea de utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanţator
de la asigurator în condiţiile pct.12.12. subpct (5), respectiv a sumelor rezultate din valorificarea
autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale în condiţiile pct.12.12. subpct (6) din
Instructiunile generale, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
i) notificarea finanţatorului către beneficiar şi codebitor/i garant/garanţi semnatar/semnatari al/ai
contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data
acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din
documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului şi
codebitorului/ilor garant/ţi cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;
j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea
criteriului de eligibilitate prevăzut la art.2 lit.b) pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în original, completată cu cel mult 10 zile înainte de
data depunerii solicitării de garantare. Declaratia se va anexa cererii de plata numai pentru contractele de
garantare emise inainte de data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.17/2019 (20.03.2019).
Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile OUG nr.66/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1053/2014 privind aprobarea normelor de aplicare a
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare şi
şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), din Contractul de Garantare.

Finanţator
Persoane autorizate:
................................

Page 26

INSTRUCŢUNI GENERALE privind derularea operațiunilor de garantare pe bază de mandat acordat
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autorisme noi, cu modificările şi completările ulterioare
FNGCIMM SA-IFN
Program Prima Masina

Anexa nr.5

SITUAŢIA
finanţărilor garantate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, existente în portofoliu la data de .............

OBS. :*) Sold garantie=Garantie acordata, diminuata cu ratele rambursate din principal
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