
O sa încerc să descriu în câteva cuvinte Experiența meu în Procesul de achiziționare a unei mașini noi 

prin Programul RABLA 2019. 

Aveam în plan să achiziționez o mașină nouă deoarece în prezent conduc un Volkswagen Passat de 1600 

cmc care după atingerea a 250.000 km a suferit o grămadă de probleme atât la motor cât și la articulații 

toate cele. 

Așa că în data de 01.07.2019 am sunat la Mazda BDT - Grivița și mi-a răspuns un domn amabil ce inițial 

nu am reușit să-i rețin numele (apoi m-am lămurit, în mail) Dl. Radu Gheorghe Coordonator Vânzări. 

Domnul mi-a expus ce mașini au de vânzare prezentându-mi practic lista de pe site-ul MAZDA, discuția 

încheindu-se că o să primesc un mail. Într-adevăr am primit un mail. 

După această încercare nu eram convins și am început să întreb în stânga-dreapta în speranța că o să 

găsesc și să fac implicit cea mai bună alegere, așa am aflat că doi colegi de ai mei conduc unități marca 

Mazda, unul o Mazda 3 din 2017 și unul un CX-3 din 2016. Și așa am ajuns la Mazda BDT Splaiul Unirii. 

Și uite așa am ajuna pe 16.07.2019 la Mazda BDT din Splaiul Unirii unde am intrat și am dat de un băiat 

Ciprian E. (cam pigmentat el așa ca și culoare) ce m-a chestionat Cum?... Ce?... Și cum?.. dacă am mai 

fost la o altă reprezentanță cum și cu cine am mai vorbit după care mi-a oferit 3 oferte de unități: 

 Mazda 3 Standard (fără nici o reducere practic oferta de pe site) 

 Mazda 3 Plus redus 12% din prețul de lista 

 Mazda 3 Automat redus 10% din prețul de lista 

În aceeași ordine de idei Dl. Ciprian în finalul întâlnirii a părut foarte descurajat de intenția mea de a 

achiziționa o unitate Mazda prin programul rabla (eu deținând rabla), totodată, menționez că doream să 

mă înscriu în etapa 2 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național RABLA. Informațiile 

primite erau instabile… ce-i drept nici el nu avea să știe dacă programul o să mai fie deblocat sau nu. 

Referitor la programul RABLA mi-a oferit detalii cu tentă descurajatoare când TU ca și cumpărător deții 

RABLA, dar în final mi-am notat toți pași ce trebuie urmați… diferența făcându-se doar prin Certificatele 

Fiscale în termen din ambele părți când proprietarul RABLEI este unul și cumpărătorul este altul. 

După discuții și discuții m-am hotărât la o mașină care urma să ajungă în la finalul lui septembrie 

începutul lui octombrie (cu informațiile instabile și riscul să nu mă încadrez în programul rabla) MAZDA 3 

PLUS Titanium flash. 

Am lăsat în grija dealerului să se ocupe de restul…. eu încercând să mă pregătesc de programul RABLA să 

scot certificatele fiscale, să legalizez talonul și cartea de la mașina pentru RABLA după care am ajuns în 

data de 06.08.2019 la reprezentanță să vad în ce stadiu este procedura pentru achiziționare…ce 

informații sunt în ceea ce privește programul RABLA se reia?...nu se reia?.. 

Cu stupoare am aflat că mașina de care vorbisem era vândută pe motiv că nu am dat avans…în fine 

discuții culpabile cum?.. ce?... și așa am m-am văzut nevoit să aleg altă mașină dar… ce să vezi… nu mai 

erau mașini cu specificațiile mele Mazda 3 PLUS Titanium flash și am ajuns la o înțelegere să facem 

comandă de una nouă, ce avea termen decembrie la început de lună…zis și făcut.  

Am făcut un contract, am plătit avans 1000 €. 

Ulterior am aflat pe cale mass media că s-a reluat programul RABLA și în consecință l-am sunat pe 

Ciprian să întreb ce și cum?... informațiile primite fiind că înscrierea în programul RABLA are limită de 



timp, că trebuie să fie de 90 zile după ce am încărcat tichetul RABLA, că expiră certificatele, că trebuie să 

le prelungesc discuția finalizându-se să las în grija lui că el este Dealerul și experiența lui va face 

diferența. 

În data de 02.09.2019 am primit un telefon din partea dealerului Ciprian E. prin care mi-a comunicat că 

nu mă mai pot încadra în programul RABLA deoarece Mazda încheie activitatea pe 25 octombrie. Ce să 

vezi…din nou… ia-o de la capăt ce mașina?...care?... ce are pe stoc?... ce se poate livra în timp util ?… să 

se înscrie în programul RABLA…. variante nefiind pre multe… să rămân la cea din decembrie fără RABLA 

sau să mă hotărăsc la ce mai au pe stoc, în alt caz pierzând avansul de 1000 €. Într-un final soluția a fost 

o mașină de showroom tip MAZDA 3 PLUS AUTOMATĂ roșie, cu un preț mai mare față de cel negociat 

inițial, prețul ”negociat” fiind specificat fără covorașe și cu facilitatea livrare imediată. 

Data de 09.09.2019 era programată să definitivăm totul să plătesc diferența de bani (bani pe acre nu ii 

aveam și a durat puțin până am făcut rost, credit…toate cele…) și să intru în posesia mașini dar… Dl. 

Ciprian mi-a pregătit o SURPRIZĂ, am semnat un contract nou cu data de 09.09.2019 și ce să vezi la 

finalul contratului Anexa la oferta era cea din 16.07.2019. Într-o logică normală am întrebat de ce este 

diferită față de cea negociată conform ultimei discuții 02.09.2019 răspunsul fiind din puțul gândirii 

”ACEEA ERA OFERTA DE SĂPTĂMÂNA TRECUTĂ, SĂPTĂMÂNA ASTA E ALTA…”. Motiv pentru care am 

renunțat la tot… eram dispus să pierd și cei 1000 €. A doua zi am revenit la Mazda BDT Splaiul Unirii 

pentru a relua discuțiile referitoare la returnarea avansului, fapt ce s-a concretizat imediat deoarece 

consider că am avut șansa ca ambele contracte să fie semnate cu numere și date diferite, banii fiind 

returnați cinci zile mai târziu pe 16.09.2019. 

În speranța că o să am mașină NOUĂ anul acesta (2019) am intensificat căutările, am sărit gardul am fost 

la Skoda să mă interesez de o mașină, aici aveau un produs de Octavia - 1500 cmc benzină ce nu ma 

mulțumit. 

Între timp am aflat de ARIAN MOTORS, un prieten mi-au recomandat, să încerc… că lucrează sub 

RĂDĂCINI MOTORS la..la…la. Am sunat, am făcut programare și când am ajuns la Arian Motors l-am 

întâlnit pe Alexandru Voinea, un băiat elegant, cu bun-simț ce mi-a oferit toate detaliile necesare și 

corecte necesare achiziționării unei mașini.  

În aceeași ordine de idei am realizat că atunci când eu am plătit avansul către Mazda BDT, TOTUL era 

clar că nu o să mă pot înscrie în programul RABLA pentru mașina din decembrie, informație ce nu-mi 

fusese oferită. 

Referitor la colaborarea cu ARIAN MOTORS și implicit cu Alexandru Voinea totul a decurs, normal, 

elegant inclusiv oferta.  Livrarea s-a făcut conform condițiile negociate și mă declar MULȚUMIT. 

Referitor la MAZDA 3 PLUS – Sedan sunt mulțumit de alegerea făcută per ansamblu este o mașină de 

completă, motorul 1998 cmc este puțin cam puturos la 1998 cmc, dar în schimb sunt impresionat de 

cruise control lor, de spațiul de depozitare al portbagajului, de modul cum stai la volan. 

În încheiere vă sfătuiesc să fiți atenți atunci când doriți/vreți să achiziționați o mașină NOUĂ deoarece 

implică timp și multă atenție, sunt oameni care nu se află acolo să vă sfătuiască mai degrabă să vă 

jupoaie de bani, de parcă toți mergem la serviciu din pasiune nu pe bani. 

 


