
 

 

 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA „DIPLOMEI DE ONOARE” 

ȘI PLATA UNUI PREMIU PENTRU ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI 

           Subsemnatul (a) .........................................................................................................................., 

identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ........... nr. ......................., eliberată de .................................................., la 

data de ..............................................., C.N.P. ..................................................................., domiciliat(ă) / 

cu reședința în ..............................................................................................................., 

căsătorit(ă) cu ...................................................................., la data de .......................................... , 

telefon.........................................................., email ................................................ ..............., solicit 

acordarea „Diplomei de Onoare” și plata premiului pentru aniversarea căsătoriei, aprobate prin 

H.C.G.M.B. nr. 312/14.06.2018, intrată în vigoare începând cu data de 22.06.2018.            

Menționez că îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

Împreună cu soțul/soția, am aniversat ___ de ani de căsătorie neîntreruptă; 

Cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în mun. București de cel puțin 5 ani; 

Ambii soți sunt în viață la momentul depunerii solicitării; 

Cel puțin unul dintre soți are vârsta de peste 50 de ani. 

Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere următoarele: 

Nu am mai beneficiat de niciun alt premiu sau ajutor financiar pentru această aniversare; 

Datele completate în cererea pentru acordarea stimulentului financiar și toate celelalte informații 

atașate acestuia sunt conforme cu realitatea. 

Anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior: 

Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți; 

Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; 

Extras de cont emis de bancă (pe numele beneficiarului sau al persoanei împuternicite). 

* În cazul în care titularul contului nu este unul dintre soți, se prezintă o împuternicire notarială. 

* Pentru conformitate, toate actele solicitate trebuie prezentate și în original. 

Prin semnarea cererii declar în mod expres că am citit, înțeles și sunt de acord cu prevederile  

Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului privind 

acordarea ”diplomei de onoare„ și a premiilor pentru cuplurile care își aniversează 

căsătoria (document publicat în secțiunea aferentă documentelor Proiectului) 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal - nume, prenume, adresa de 

domiciliu, vârsta, adresa de email pentru activități de publicitate, informare, comunicare 

activități ulterioare desfășurate de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București, 

precum și pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a 

unui eşantion şi administrarea unui chestionar de feedback, inclusiv, dar fără a se limita la 

contactarea telefonică privind proiectele/acțiunile desfășurate) 

Am fost informat de indisponibilitatea fondurilor pentru plata stimulentului. 

Semnătura       Data 


