
 
 

 

Obligațiile unităților comerciale participante în Programul PMB 
 
 

1. să respecte prevederile Regulamentului Programului 
 

2. să desemneze reprezentantul/ reprezentanții legali (prin împuterniciri în formă 
autentică) care să îndeplinească toate formalitățile privind respectarea obligațiilor ce 
rezultă din contractul/ protocolul de colaborare; 

 

3. să comercializeze produsele declarate la înscriere numai prin societățile comerciale, 
punctele de lucru, pentru care există contract/ protocol de colaborare semnat de către 
părți; 
 

4. să nu comercializeze produse second-hand în cadrul Programului; 
 

5. să păstreze confidențialitatea cu privire la orice date sau informație, indiferent de 
suportul pe care acestea sunt stocate și/ sau transmise, precum și la orice documente 
privind beneficiarii eco-voucherelor și Municipiul București; 
 

6. să accepte filele eco-voucherului ca formă de plată a produselor eligibile prevăzute în 
Anexa nr. 1, în perioada de valabilitate a acestora; 
 

7. să accepte filele eco-voucherului ca formă de plată a produselor eligibile prevăzute în 
Regulament, în perioada de valabilitate a acestora, numai după verificarea filei/ filelor 
eco-voucherului din punct de vedere al  autenticității, integrității fizice și a concordanței 
datelor de identitate ale beneficiarului eco-voucherului cu datele de identificare tipărite pe 
fiecare filă a eco-voucherului, precum și verificarea oricăror alte date și informații pe care 
le consideră necesare pentru încheierea și pregătirea decontării filelor eco-voucherului; 
 

8. să nu accepte file ale eco-voucherului rupte, deteriorate, lipite, etc. 
 

9. să nu impună beneficiarului eco-voucherului niciun fel de restricție privind folosirea 
acestuia în achiziționarea oricărui produs eligibil prevăzut în prezentul Regulament, aflat 
la vânzare la prețul curent ori în promoție sau soldare; 
 

10. să nu crească în mod artificial prețul produselor comercializate; 
 

11. în cazul returnării în termenul legal a produselor achiziționate de către beneficiarii 
voucherelor, aceștia vor primi produse corespunzatoare prezentului Program (se exclude 
restituirea contravalorii eco-voucherului în bani); 

 
Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, conform atribuțiilor 
sale, poate verifica unitatea comercială participantă la Program cu privire la respectarea 
prevederilor Regulamentului PMB. Constatarea unor abateri grave atrage nulitatea 
contractului/ protocolului de colaborare. 
 



 
 

 

Obligatii privind acceptarea și utilizarea eco-voucherelor 

 

Cuantumul eco-voucherului este de 9.000 lei (3 file x 3.000 lei). Eco-voucherul nu se 
cumulează cu prima de casare aferentă Programului guvernamental derulat de 
Administrația Fondului de Mediu şi cu alte programe/ proiecte similare aflate în derulare. 
Eco-voucherul va fi utilizat exclusiv în unitățile comerciale participante în Program. 

 

In cazul în care eco-voucherul este utilizat pentru achiziționarea unui autoturism nou 
valoarea acestuia se scade de către unitățile comerciale participante din prețul de 
comercializare, cu TVA inclus, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse 
financiare proprii.  
 
In cazul în care eco-voucherul este utilizat pentru achiziționarea unor mijloace de 
locomoție noi, non-diesel, hibride sau electrice și/ sau obiecte electrocasnice cu clasă 
energetică superioară și/ sau obiecte electronice, filele carnetului eco-voucherului, pot fi 
folosite individual sau cumulativ.  

 
În situația în care costul achiziției produselor acceptate în Program este mai mic decât 
valoarea eco-voucherului, beneficiarul nu va primi rest în bani, iar unitatea comercială 
participantă va deconta doar contravaloarea produsului achiziționat de către beneficiar. 
 
În situația în care produsul achiziționat este un mijloc de locomoție nou și are o valoare 
mai mică decât cea a filei/ filelor eco-voucherului, pot fi achiziționate pe aceeași factură 
fiscală și alte produse din aceeași categorie și/ sau accesorii aferente produsului 
achiziționat (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii). 

 
În situația în care costul achiziției produselor acceptate în Program este mai mare decât 
valoarea eco-voucherului, beneficiarul va suporta diferența de cost. 

 
Eco-voucherul va fi utilizat exclusiv de către beneficiar, în baza actului de identitate, în 
perioada de valabilitate a eco-voucherului. 
 
Este interzisă folosirea eco- voucherelor în scopul achiziționării altor bunuri sau servicii 
decât cele prevăzute în prezentul Regulament, precum şi cedarea dreptului de folosinţă 
a eco-voucherului către terțe persoane fizice sau juridice. 

 
Nu pot fi cumulate mai multe eco-vouchere, aparținând mai multor beneficiari, pentru 
achiziționarea aceluiași produs. 
 



 
 

 

Reguli de publicitate 

 
 

1. Orice demers publicitar efectuat de către unitatea comercială participantă validată 
cu privire la comercializarea produselor eligibile prin Program, în orice formă şi în 
orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul Primăriei 
Municipiului Bucureşti de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a 
autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere. 

 
2. Pentru folosirea elementelor de identitate vizuală ale PMB în orice demers 

publicitar unitatea comercială participantă are obligația obținerii acceptului PMB în 
acest sens prin operatorul economic emitent de eco-vouchere. 

 
3. Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către unitatea 

comercială participantă validată, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu 
genereze confuzii între aceasta şi eco-voucher. 

 
4. Regula prevăzută la punctul 3 se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau  

programului promovat de către unitatea comercială participantă validată, în 
vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi Programul finanţat de PMB. 

 
 
 
Publicarea informaţiilor relevante  
 
Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în 
legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a PMB, www.pmb.ro, la secţiunea 
“Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat” și pe site-ul emitentul de eco-vouchere. 
 
Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la 
Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către PMB. 
 


