
 
 

 

 

 

 

Conținutul dosarului de înscriere a unităților comerciale participante  
 
 
Dosarul de înscriere a unităților comerciale participante având ca obiect de activitate 
comercializarea de autoturisme și/ sau comercializarea de produse aprobate prin 
Programul organizat de Primaria Muncipiului Bucuresti, conform Anexei nr.1, trebuie să 
cuprindă următoarele documente:  
 
1. cererea de înscriere, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2, în original, 

semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; 
 

2. împuternicirea în formă autentică, pentru cazul în care cererea de înscriere este 
semnată de către persoana împuternicită, precum și împuternicirea în formă autentică 
în cazul în care contractul/ protocolul de colaborare este semnat de altă persoană 
decât cea care a semnat cerea de înscriere; 

 
3. certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de 

specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data 
depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;  

 
4. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, 

emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de 
specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data 
depunerii dosarului de înscriere în original sau în copie legalizată; 

 
5. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri 

ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către 
autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, aflat în termen 
de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie 
legalizată; 

 
6. certificatul constatator emis de către ONRC de pe lângă tribunalul în a cărui rază 

teritorială își are sediul social unitatea comercială, în original sau în copie legalizată, 
în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere; nu se acceptă 
formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT; 

 
7. certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de 

specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii 
dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată; 

 
Toate documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”Conform cu originalul”, 
semnătura și ștampila unității comerciale. 



 
 

 
 
 

 

 

 Depunerea dosarului de înscriere a unități comerciale participante 
 
 
 
Dosarul de înscriere se depune paginat și opisat, la sediul Up Romania sau poate fi 
transmis prin servicii poștale cu confirmare de primire/ curierat pe adresa:  
Șoseaua Dudești – Pantelion 42 Sector 3, București 

 
Dosarul de înscriere va avea  menționate pe copertă următoarele informații: 
 
   a) titlul: "Dosar de înscriere unități comerciale participante în Programul de 
stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare 
prin acordarea de eco-vouchere”; 
 

b) denumirea completă a unității comerciale și adresa sediului social; 
 
 

În situația transmiterii prin servicii poştale/ curierat plicul conținând dosarul de înscriere 
va avea menționate următoarele informații:  
 

a) denumirea completă a unității comerciale și adresa sediului social; 
 

 b) titlul: ”Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a 
autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”. 
 


