
 

 

             
 

 

 

 REGULAMENT 

PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE ONOARE ȘI A PREMIILOR PENTRU 

CUPLURILE CARE ÎȘI ANIVERSEAZĂ CĂSĂTORIA 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. 

(1) Prezentul regulament se aplică procedurii privind acordarea unui premiu pentru cuplurile care 

împlinesc 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie; 

(2) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru 

acordarea unui premiu pentru cuplurile care împlinesc 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie, acordat din 

bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, serviciu public de interes local al 

Municipiului București. 

(3) Procedura de acordare este nediscriminatorie. 

 

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea 

semnificație: 

- Instituția publică – Centrul pentru Seniori al Municipiului București, denumit în continuare 

(CSMB); 

- Beneficiar – solicitantul (soț sau soție) căruia i se acordă diploma și  premiul  în condițiile 

H.C.G.M.B. și ale prezentului regulament; 

- Cerere tip – cerere pentru acordarea  diplomei și a premiului și declarația pe proprie răspundere, 

completate de solicitant, în vederea obținerii acestora; 

-  Copie conformă cu originalul – copie simplă pe care apare mențiunea ”conform cu originalul” și 

semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această copie să fie legalizată la notar; 

- Premiul – suma de bani acordată  din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, 

conform H.C.G.M.B., după cum urmează: 

 1.000 lei/net – pentru cuplurile care împlinesc 25 de ani de căsnicie; 

 1.500 lei/net – pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie; 

 3.000 lei/net – pentru cuplurile care împlinesc 75 de ani de căsnicie. 

 

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării diplomei și a premiilor sunt: 

a) Transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru acordarea premiului; 

b) Excluderea dublei participări – același cuplu solicitant nu poate beneficia de acordarea mai 

multor premii, pentru aceeași aniversare. 

c) Neretroactivitatea – vor beneficia de premiu numai familiile care serbează una dintre cele 3 

aniversări începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. 

(1) Cuplul solicitant poate beneficia doar o singură dată de diploma și premiul aferent aniversării, în 

cadrul acestui program, de la Centrul pentru Seniori al Municipiului București. 

(2) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de către unul dintre soți. În acest sens, 

depunerea dosarului pentru acordarea premiului nu se realizează prin procură sau împuternicire, 

decât în situații excepționale. 
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CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 

Art. 5. 

(1) Cuantumul premiului este de 1.000 lei/net, 1.500 lei/net, respectiv 3.000 lei/net per familie, în 

funcție de perioada căsniciei neîntrerupte pe care cuplul o aniversează. 

 

(2) Condițiile cumulative pentru acordarea premiului sunt: 

a) Cuplul aniversează 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie neîntreruptă; 

b) Cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în Municipiul București de minimum 5 ani; 

c) Ambii soți sunt în viață la momentul depunerii solicitării; 

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

 

* în cazul în care cuplul serbează 25 de ani de căsătorie, dar niciunul dintre soți nu a împlinit 50 de 

ani,  premiul poate fi acordat cu avizul Primarului General al Municipiului București. 

 

(3) Diploma de onoare şi premiul pentru aniversarea a 25 de ani de căsătorie, 50 de ani de căsătorie 

și respectiv 75 de ani de căsătorie se acordă o singură dată familiilor care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute în prezentul regulament. 

(4) Prin „familie”, în sensul regulamentului, se înţelege soţul şi soţia, aflaţi în viaţă, la data depunerii 

solicitării, care au o căsnicie neîntreruptă timp de 25 de ani, 50 de ani și respectiv 75 de ani. 

(5) Sumele reprezentând premiile pentru aniversarea a 25, 50 și respectiv 75 de ani de căsătorie vor fi 

acordate de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în baza îndeplinirii condițiilor 

prevăzute la alin 2. 

 

 

Art.6.  
Solicitanții vor depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului București dosarul complet, 

compus din: 

a) cerere tip; 

*se eliberează de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București și se completează de către 

oricare dintre soți 

b) copii conforme cu originalul ale cărțiilor de identitate (C.I. sau B.I.); 

* C.I. sau B.I. ale ambilor soți, valabile la momentul depunerii 

c) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie  

* se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate; 

 

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta toate actele menționate anterior și în original.  

 

Art.7.  

(1) Premiul poate fi solicitat în termen de 90 de zile calendaristice de la data împlinirii a 25, 50 

respectiv 75 de ani de căsătorie, conform certificatului de căsătorie. Dosarul complet pentru 

acordarea premiului se va depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, de 

către unul dintre soți. 

(2) Cererea de acordare a diplomei și a premiului va fi analizată în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data depunerii dosarului complet. 

(3) Premiul va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea solicitantului, cu 

obligația îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de prezentul Regulament. 



 3 

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A DIPLOMEI ȘI A PREMIULUI 

 

Art. 8. Solicitantul va depune dosarul complet la Biroul de Relații cu Publicul al Centrului pentru 

Seniori al Municipiului București din B-dul 1 Mai nr. 28, cartier Drumul Taberei, Sector 6, 

București. 

 

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi în intervalul orar 09:00 - 15:00, cu excepția 

zilelor libere legale. 

 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 9. Dispozițiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile 

prezentei H.C.G.M.B. privind acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile 

care își aniversează căsătoria. 

 

 

 

 

 


