
 1 

 

                                                           Anexa la DPG nr.77/15.01.2018 

 

REGULAMENT 

privind acordarea voucherelor suplimentare în cadrul proiectului “Bicicliști in 
București”, destinate achiziționării de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice   

şi dispozitive de tip Segway/Ninebot 

 

PREAMBUL 

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
258/30.06.2017 privind aprobarea proiectului ,,Biciclişti în Bucureşti’’, care prevede 
acordarea unui număr de 5.000 de vouchere în valoare de 500 lei/voucher/persoană 
pentru achiziţionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice şi dispozitive 
de tip Segway/Ninebot, şi ulterior, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 371/11.09.2017 privind suplimentarea numărului de vouchere în cadrul 
proiectului ,,Biciclişti în Bucureşti’’ cu 25.000 de vouchere, pentru a răspunde 
solicitărilor primite de la cetăţeni în perioada 24.07-25.07.2017, se emite prezentul 
REGULAMENT. 

 

CAPITOLUL 1  

CADRUL LEGAL ŞI ORGANIZATORUL PROIECTULUI 

Art.1. Prin Hotărârea nr. 371/11.09.2017, Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti a aprobat suplimentarea cu 25.000 de vouchere a proiectului ,,Biciclişti în 
Bucureşti’’ în scopul încurajării mersului pe bicicletă şi utilizării mijloacelor de 
transport nepoluante, cu efecte benefice asupra sănătăţii populaţiei, reducerii poluării 
şi a descongestionării traficului, denumit în continuare PROIECT. 

Art. 2. PROIECTUL are ca obiectiv acordarea celor 25.000 de vouchere 
suplimentare, în valoare de 500 lei/voucher/persoană, ce vor fi folosite exclusiv la 
achiziţionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice şi dispozitive de tip 
Segway/Ninebot, destinate persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani, denumite în 
continuare PRODUSE, şi accesorii aferente acestora, numai din Magazinele 
Participante la PROIECT. 

Art. 3. Organizatorul Proiectului este Municipiul Bucureşti, prin Primar General, cu 
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti, denumit în continuare 
ORGANIZATOR, autoritate publică a Municipiului Bucureşti. Coordonarea 
PROIECTULUI se va realiza prin intermediul Direcţiei de Mediu din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

 

CAPITOLUL 2  

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI ŞI INFORMAREA PUBLICĂ  
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Art. 4. PROIECTUL se adresează participanţilor care au transmis solicitări de 
înscriere în proiectul ,,Biciclişti în Bucureşti’’ în perioada 24.07-25.07.2017, prin 
depunere, în nume personal, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţia 
cu Cetăţenii al ORGANIZATORULUI, sau pe adresa de e_mail biciclisti@pmb.ro, 
care au îndeplinit condiţiile de participare la PROIECT, stipulate în Regulamentul 
elaborat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
258/30.06.2017 şi care nu s-au regăsit pe lista primilor 5000 de beneficiari de 
vouchere, publicată pe site-ul www.pmb.ro. 

Art. 5. PROIECTUL se va derula până la 31.10.2018, în conformitate cu prezentul 
Regulament, care este obligatoriu pentru participanţii prevăzuţi la art. 4. 

Art. 6. Participanţii care au transmis solicitări în perioada 24.07-25.07.2017 pe 
adresa de e_mail biciclisti@pmb.ro, au obligaţia actualizării datelor de identificare, 
prin  accesarea link-ului personalizat ce va fi transmis de ORGANIZATOR pe adresa 
de e_mail a participantului.  

Art. 7. Termenul limită de  actualizare a datelor conform art. 6 este 08.02.2018. 

Art. 8. Prezentul REGULAMENT va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediul 
paginii de internet proprii www.pmb.ro  şi prin afişare la sediul instituţiei. 

 

CAPITOLUL 3 

CONDIȚII DE PARTICIPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Art. 9. La PROIECT participă orice persoană fizică, denumită în continuare 
PARTICIPANT, care a îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: 

a) a solicitat în nume personal înscrierea în proiectul ,,Biciclişti în Bucureşti’’, în 
perioada 24.07-25.07.2017, prin transmiterea unei solicitări pe adresa de e_mail 
biciclisti@pmb.ro, a îndeplinit condiţiile de participare şi nu s-a regăsit pe lista celor 
5.000 de beneficiari de vouchere, publicată pe site-ul www.pmb.ro; 

b) era cetăţean român şi avea domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti,  la 
data solicitării înscrierii în PROIECT şi îndeplineşte aceste condiţii şi la momentul 
actualizării datelor prin accesarea link-ului personalizat transmis de ORGANIZATOR, 
şi deţine un document de identitate valabil; 

c) avea vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul transmiterii solicitării înscrierii 
în PROIECT; 

d) a respectat condiţiile de actualizare a datelor prin accesarea link-ului personalizat 
transmis de ORGANIZATOR pe adresa de e_mail a PARTICIPANTULUI, a 
completat corect şi complet datele solicitate şi a finalizat actualizarea datelor; 

e) nu era salariat al ORGANIZATORULUI PROIECTULUI, inclusiv al instituţiilor din 
subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în momentul transmiterii 
solicitării înscrierii în PROIECT. 

Art. 10. Fiecare PARTICIPANT înscris în PROIECT va actualiza datele de 
identificare, în calitate de posesor al adresei de e_mail utilizate la înscriere, prin 
accesarea o singură dată a link-ului personalizat la nivel de participant şi 
completarea datelor solicitate de aplicaţie, încărcarea fotocopiei lizibile a 
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buletinului/cărţii de identitate (faţă/verso) pentru a dovedi domiciliul/reşedinţa în 
Municipiul Bucureşti şi finalizarea actualizării datelor. 

Art. 11. În cazul în care PARTICIPANTUL refuză furnizarea datelor de actualizare 
solicitate prin accesarea link-ului personalizat conform art.10, solicitarea iniţială de 
înscriere la PROIECT devine invalidă. 

Art. 12. Completarea eronată a actualizării datelor duce la invalidarea voucherului, 
din vina exclusivă a PARTICIPANTULUI, fără posibilitatea retipăririi acestuia. 

Art. 13. După actualizarea datelor conform art.10, PARTICIPANŢII vor primi pe 
adresa de e_mail un mesaj cu numărul de înregistrare în PROIECT. 

Art. 14. PARTICIPANŢII care au depus în nume personal solicitări de înscriere în 
PROIECT, în perioada 24.07-25.07.2017, la Centrul de Informare şi Documentare 
pentru Relaţia cu Cetăţenii al ORGANIZATORULUI, care au îndeplinit condiţiile de 
participare la PROIECT, stipulate în Regulamentul elaborat în baza Hotărârii 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 258/30.06.2017 şi care nu s-au 
regăsit pe lista primilor 5000 de beneficiari de vouchere, publicată pe site-ul 
www.pmb.ro, vor primi prin poştă o scrisoare de înştiinţare privind numărul de 
înregistrare alocat în PROIECT.  

 

CAPITOLUL 4 

ACORDAREA VOUCHERELOR 

Art. 15. Voucherele vor fi acordate de către ORGANIZATOR participanţilor care au 
îndeplinit condiţiile pevăzute la art. 9, art. 10 şi art.14. 

Art. 16. După expirarea termenului de actualizare prevăzut la art.7,  
ORGANIZATORUL va publica prin intermediul paginii proprii de internet 
(www.pmb.ro), secţiunea „Biciclişti în Bucureşti”, lista beneficiarilor de vouchere, 
identificaţi după iniţiale nume, prenume şi număr de înregistrare în PROIECT, 
conform art.13 şi 14. 

Art. 17. Fiecare PARTICIPANT în cadrul PROIECTULUI care a primit un voucher 
conform REGULAMENTULUI, devine Beneficiar al voucherului. 

Art. 18. Un PARTICIPANT nu poate cumula mai multe vouchere, acesta fiind 
beneficiarul unui singur voucher. 

Art. 19. Beneficiarul unui voucher în cadrul PROIECTULUI nu poate participa la 
viitoare proiecte realizate de către ORGANIZATOR, care au acelaşi obiectiv cu cel 
prevăzut la art.2 din prezentul REGULAMENT. 

 

CAPITOLUL 5 

CIRCUITUL VOUCHERELOR 

Art. 20. Voucherele vor fi expediate prin curier la adresele de 
domiciliu/reşedinţă/corespondenţă ale PARTICIPANŢILOR, cu semnătură de primire 
pe Scrisoarea de transport (AWB – Airway Bill). 
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Art. 21. În situaţia în care  voucherul nu poate fi înmânat Beneficiarului de către 
curier, acesta va fi returnat ORGANIZATORULUI. Voucherul va fi înmânat personal 
Beneficiarului, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţia cu Cetăţenii al 
ORGANIZATORULUI, Bdul. Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5. 

Art. 22. În cazul deteriorării sau pierderii voucherului, ORGANIZATORUL este 
absolvit de orice răspundere. 

 

CAPITOLUL 6 

VOUCHERELE ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE 

Art. 23. Pe fiecare voucher vor fi inscripţionate minimum următoarele informaţii: 

- element de identitate vizuală a Primăriei Municipiului Bucureşti; 

- denumirea “proiectul Biciclişti în Bucureşti”; 

- numărul voucherului (seria numerică începând cu 5001); 

- datele de identificare ale beneficiarului; 

- valoarea nominală exprimată în lei; 

- perioada de valabilitate a voucherului. 

 

Art. 24. Condiţii de utilizare a voucherului în achiziţia PRODUSULUI 

• voucherul va fi folosit exclusiv la achiziţionarea de biciclete, biciclete electrice, 
trotinete electrice şi dispozitive de tip Segway/Ninebot, destinate persoanelor 
cu vârsta minimă de 18 ani; 

• utilizarea voucherului atrage obligaţia beneficiarului de a accepta aplicarea de 
către Magazinul Participant a autocolantului furnizat de ORGANIZATOR, pe 
PRODUSUL achiziţionat; 

• în situaţia în care PRODUSUL achiziţionat are o valoare mai mică decât cea a 
voucherului (500 de lei/voucher/persoană), vor fi achiziţionate, pe aceeaşi 
factură fiscală, şi/sau un al doilea PRODUS/accesorii aferente PRODUSULUI 
din cele acceptate în PROIECT, a căror valoare totală să fie de minimum 500 
lei, pentru decontarea integrală a voucherului (nu se acceptă utilizarea parţială 
a valorii voucherului); 

• dacă valoarea PRODUSULUI achiziţionat este mai mare decât cea a 
voucherului, respectiv 500 lei, diferenţa este suportată de PARTICIPANT; 

• voucherul este utilizabil exclusiv de către Beneficiar, în baza actului de 
identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului; 

• voucherul nu este transmisibil; 
• voucherul este utilizabil exclusiv în Magazinele Participante, prevăzute în lista 

disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro);  
• este interzisă folosirea voucherelor în scopul achiziţionării altor bunuri sau 

servicii decât cele prevăzute în REGULAMENT, precum şi vânzarea acestora 
către terţe persoane fizice sau juridice; 
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• nu pot fi cumulate mai multe vouchere, aparţinând mai multor persoane, 
pentru achiziţionarea aceluiaşi PRODUS; 

• utilizarea  voucherului atrage obligaţia beneficiarului atât de declarare a 
venitului aferent voucherului, cât şi de plată a impozitului rezultat, cu 
respectarea procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare. 

 

CAPITOLUL 7 

MAGAZINE PARTICIPANTE 

Art. 25. Voucherele vor putea fi folosite numai în cadrul Magazinelor Participante, 
prevăzute în lista ce va fi disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti 
(www.pmb.ro);  

Art. 26. Pentru a deveni Magazin Participant în cadrul PROIECTULUI, o societate 
comercială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: 

a) să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor de tip: biciclete, biciclete 
electrice, trotinete electrice şi dispozitive de tip Segway/Ninebot, fără a se lua în 
considerare produsele second-hand care nu fac obiectul acestui PROIECT; 

b) să aibă puncte de lucru (magazine) pe raza municipiului Bucureşti; 

c) să îşi declare disponibilitatea de a participa la PROIECT în condiţiile prezentului 
REGULAMENT, prin semnarea unui Protocol de Colaborare, după modelul prezentat 
în Anexa la prezentul REGULAMENT. 

Art. 27. Magazinele participante se angajează să aplice un autocolant furnizat de 
ORGANIZATOR pe fiecare PRODUS vândut în cadrul PROIECTULUI, în scopul 
promovării PROIECTULUI. 

 

CAPITOLUL 8 

DECONTAREA VOUCHERELOR DE CĂTRE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Art. 28. Magazinele Participante la PROIECT vor depune lunar spre decontare la 
sediul ORGANIZATORULUI, în primele 15 zile ale lunii, voucherele colectate de la 
Beneficiari în luna calendaristică precedentă. În cazul în care cererile de decont şi 
documentele justificative depuse prezintă erori, acestea vor fi returnate Magazinelor 
Participante de către ORGANIZATOR. După remedierea erorilor, Magazinele 
Participante vor depune documentele pentru decontare în primele 15 zile ale lunii 
următoare realizării returului de către ORGANIZATOR. În cazul în care şi la a doua 
depunere documentaţiile prezintă erorile necorectate, acestea vor fi returnate 
Magazinelor Participante de către ORGANIZATOR, cu menţiunea că acestea nu vor 
mai fi acceptate la decontare de către ORGANIZATOR.  

Art. 29. Factura fiscală pentru care va fi folosit voucherul nu poate conţine alte 
produse în afara celor menționate la art. 2 din prezentul Regulament. 

Art.  30. Documente necesare decontării voucherelor: 

a) Împuternicirea - prin care magazinul participant în calitate de semnatar al 
Protocolului de Colaborare, desemnează persoana/persoanele cu drept de 
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semnătură pe documentele ce vor fi predate ORGANIZATORULUI în vederea 
decontării voucherelor şi delegaţii din partea acestora privind depunerea/ridicarea 
documentelor la/de la ORGANIZATOR.  

b) Solicitarea de plată - adresată Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia de 
Mediu, va cuprinde următoarele informaţii: denumirea Magazinului Participant, codul 
de identificare fiscală, numărul şi data emiterii solicitării de plată, numărul 
voucherelor prezentate la decontare, suma de plată, contul de trezorerie, denumirea 
unităţii de trezorerie. 

c) Formularul de decont – va cuprinde următoarele informaţii: denumirea 
Magazinului Participant, codul de identificare fiscală, numărul şi data emiterii 
formularului de decont, numărul voucherelor utilizate, suma totală de decontat, contul 
de trezorerie, denumirea unităţii de trezorerie și documentele justificative ataşate la 
formularul de decont.  

d) Borderoul centralizator – va cuprinde următoarele informaţii: denumirea 
Magazinului Participant, codul de identificare fiscală, numărul şi data emiterii 
borderoului, nume prenume beneficiar, CNP beneficiar, serie numerică voucher, 
numărul şi data facturii, valoarea facturii cu TVA, valoarea voucherului, totalul valorii 
cu TVA a facturilor şi totalul valorii voucherelor. 

e) Solicitarea de plată, formularul de decont şi borderoul centralizator vor fi 
semnate obligatoriu de persoana/persoanele împuternicite să semneze documentele 
predate ORGANIZATORULUI şi de persoanele cu responsabilităţi economico-
financiare (director economic, contabil şef) şi vor fi ştampilate de Magazinul 
Participant/punct de lucru. 

f) Voucherele în original, completate pe verso cu data utilizării, semnatura şi 
ştampila MAGAZINULUI PARTICIPANT/punct de lucru. Voucherele neconforme din 
punct de vedere al concordanței datelor de identificare inscripționate pe voucher cu 
datele de identificare din C.I./B.I. Beneficiar, nu vor fi acceptate spre decontare de 
către ORGANIZATOR; 

g) Copii facturi fiscale - emise cumpărătorilor în calitate de beneficiari ai 
voucherelor, care trebuie să cuprindă denumirea produsului, seria numerică a 
voucherului, numărul şi data emiterii bonului fiscal sau al chitanţei fiscale, ce 
reprezintă dovada plăţii facturii. Datele de identificare ale cumpărătorilor menţionate 
pe facturile fiscale trebuie să corespundă cu datele de identificare consemnate în 
actele de identitate ale acestora (obligatoriu domiciliul/reşedinţa pe raza Municipiului 
Bucureşti) şi cu datele de identificare inscripţionate pe vouchere (nume, prenume, 
CNP). Factura fiscală va fi semnată și stampilată de emitent și va prezenta 
semnătura cumpărătorului. 

h) Copii ale bonurilor fiscale sau chitanţelor fiscale aferente facturilor fiscale 
emise; 

i) Copii C.I./B.I. Beneficiari vouchere, inclusiv cu adresa de reşedinţă; 
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j) Toate documentele depuse în copie vor conţine menţiunea “conform cu 
originalul”, semnătura şi ştampila magazinului care a efectuat vânzarea produselor. 

Art.  31. Plăţile către Magazinele Participante/punctele de lucru vor fi făcute în 
termen de maxim 30 de zile de la data depunerii documentației conforme cu prevederile 
stipulate în prezentul REGULAMENT și în Protocolul de Colaborare. 

Art. 32. Pentru încasarea contravalorii voucherelor colectate de la Beneficiari, 
Magazinele Participante vor deschide conturi la una din Trezoreriile Statului. 

  

CAPITOLUL 9 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ART. 33. Fiecare PARTICIPANT este de acord în mod expres, neechivoc şi 
necondiţionat ca, prin înscrierea la PROIECT, datele sale cu caracter personal 
precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise ORGANIZATORULUI, care au 
legătură cu PROIECTUL, să fie incluse în baza de date a Organizatorului şi utilizate 
în conformitate cu REGULAMENTUL PROIECTULUI, în vederea realizării scopului 
pentru care s-a organizat PROIECTUL. 

ART. 34. Datele furnizate prin accesarea link-ului personalizat vor fi dezvăluite 
terţelor părţi agreate de ORGANIZATOR, care vor acţiona în calitate de parteneri şi 
exclusiv în scopurile ducerii la îndeplinire a PROIECTULUI. 

 


