
 

 

 

 

CERERE  

 PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR „LUMINA OCHILOR, CEA MAI 

IMPORTANTĂ. OCHELARI PENTRU VÂRSTA A TREIA” 
 

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

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

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

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

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

sprijinului financiar în valoare de lei, pentru ochelarii achiziționați conform H.C.G.M.B. nr. 382/2018, 

intrată în vigoare începând cu data de 02.08.2018. 
            

Menționez că îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

Am domiciliul sau reședința în municipiul București; 

Am cel puțin 50 de ani împliniți și sunt pensionat în condițiile legii; 

            Am nivelul pensiei cumulate mai mic de 1386 lei (salariul minim net pe economie). 

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

proprie răspundere următoarele: 

Nu am mai beneficiat de sprijinul financiar privind achiziționarea unei perechi de ochelari; 

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 actului de identitate al beneficiarului (C.I. sau B.I.); 

Copie conformă cu originalul a recomandării medicului specialist; 

Copie conformă cu originalul a facturii fiscale și a dovezii de plată (bon fiscal ștampilat sau 

chitanță) în baza cărora s-au achiziționat ochelarii; 

Copie conformă cu originalul a talonului de pensie din luna anterioară depunerii cererii; 

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

* 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 

implementarea H.C.G.M.B. nr 382/2018 „Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari 

pentru vârsta a treia (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 


