
 

 

             
 

 

 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  

„ÎNVĂȚĂTORII SENIORI – SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR” 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. 

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

implementarea proiectului „Învățătorii seniori – sărbătoriți în an centenar”, de către Centrul pentru 

Seniori al Municipiului București în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

(2) Procedura de acordare este nediscriminatorie.  

 

 

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

semnificație: 

- CSMB – Centrul pentru Seniori al Municipiului București; 

- ISMB – Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

- Beneficiar – cadru didactic care ocupă postul de învățător, institutor, profesor pentru învățământul 

primar de stat, cu domiciliul sau reședința în Municipiul București de cel puțin 5 ani și care are cel 

puțin 40 de ani vechime în învățămâmt, căruia i se acordă o plachetă onorifică și o recompensă 

financiară, în condițiile H.C.G.M.B. nr. 845/12.12.2018 și ale prezentului regulament; 

- Cerere tip – cerere pentru acordarea  „Plachetei Onorifice” și a recompensei financiare aferente. 

Această cerere este disponibilă pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul instituției; 

- 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 – „Placheta Onorifică” și suma de bani în cuantum de 1.000 lei net per beneficiar, acordată 

din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, conform H.C.G.M.B. nr. 

845/12.12.2018. 

 

 

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării plachetei și a premiului financiar sunt: 

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

procedurii pentru acordarea premiului; 

b) Excluderea dublei participări – același solicitant poate beneficia doar o singură dată de „Placheta 

Onorifică” și de premiul financiar aferent proiectului „Învățătorii seniori – sărbătoriți în an centenar”. 

c) Neretroactivitatea – vor beneficia de premiu numai persoanele care sunt în activitate și au cel 

puțin 40 de ani vechime în învățământ, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (29.12.2018) 

 

Art. 4. 

(1) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de solicitant, în perioada 14 ianuarie 

2019 -  14 martie 2019. 
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CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 

Art. 5. 

(1) Cuantumul premiului financiar este de 1.000 lei net per beneficiar. 

(2) Condițiile cumulative pentru acordarea premiului sunt: 

a) Solicitantul are domiciliul sau reședința în Municipiul București de cel puțin 5 ani; 

b) Solicitantul are o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ și se află încă în activitate; 

c) Solicitantul a obținut rezultate deosebite în activitatea desfășurată cu elevii. 

 

(3) Premiul aferent proiectului „Învățătorii seniori – sărbătoriți în an centenar” se acordă o singură 

dată persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, de către CSMB. 

(4) Suma de bani și „Placheta Onorifică” vor fi acordate din bugetul Centrului pentru Seniori al 

Municipiului București, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2). 

 

Art. 6.  
Solicitanții vor depune la Biroul de Relații cu Publicul din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, 

dosarul complet, compus din: 

a) cerere tip; 

b) copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.I. sau B.I.); 

c) documente justificiative care să ateste o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ (copie); 

d) adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este încadrat beneficiarul la data 

depunerii dosarului, semnată și ștampilată, din care să reiasă îndeplinirea condiției prevăzute 

la Art. 5, alin (2), lit (c)   (original); 

e) extras de cont din care să reiasă IBAN și nume beneficiar. 

 

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta actul de identitate menționat anterior și în original.  

 

Art. 7.  

(1) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de solicitant. 

(2) Solicitarea va fi analizată în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii dosarului. 

(3) Nu se acceptă dosare incomplete sau care conțin documente neconforme. 

(4) Premiul financiar va fi acordat doar prin transfer bancar, în contul solicitantului, cu obligația 

îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de prezentul Regulament. 

 

 

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI 

 

Art. 8. Solicitantul va depune dosarul complet la Biroul de Relații cu Publicul al PMB din 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, începând cu 14 ianuarie 2019. 

 

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 

H.C.G.M.B. nr. 845/12.12.2018 privind aprobarea proiectului „Învățătorii seniori – sărbătoriți în an 

centenar”. 


