REGULAMENT
PRIVIND IMPLEMENTAREA H.C.G.M.B. nr 382/2018
„LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. OCHELARI PENTRU VÂRSTA A TREIA”
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
(1) Prezentul regulament se aplică procedurii privind implementarea H.C.G.M.B. nr. 382/2018
„Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”;
(2) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru
acordarea unui sprijin financiar în valoare de maximum 250 lei/net per beneficiar, pensionarilor din
Municipiul București, care au pensia mai mică decât salariul minim net pe economie (1162 lei), în
vederea achiziționării unei perechi de ochelari.
(3) Acest sprijin financiar este acordat de către Primăria Municipiului București prin Centrul pentru
Seniori al Municipiului București, serviciu public de interes local.
(4) Procedura de acordare este nediscriminatorie, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.
382/2018 și ale prezentului regulament.
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 căruia i se acordă sprijinul financiar, în condițiile H.C.G.M.B. nr.
382/2018 și ale prezentului regulament;
- Cerere tip – cerere pentru acordarea sprijinului financiar și declarația pe proprie răspundere,
completate de solicitant;
- 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;
- Sprijin financiar – suma de bani în valoare de maximum 250 lei/net per beneficiar, acordată o
singură data, ca decont pentru achiziționarea unei perechi de ochelari. În cazul în care valoarea
ochelarilor achiziționați, dovedită prin documentele justificative, este mai mică de 250 lei,
beneficiarului i se va acorda doar suma achitată. Dacă valoarea ochelarilor depășește 250 lei,
beneficiarului i se va acorda suma maximă de 250 lei/net. Acest sprijin financiar este acordat din
bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, în condițiile H.C.G.M.B. nr. 382/2018 și
ale prezentului regulament;
Art. 3. Principiile care stau la baza sprijinului financiar sunt:
a) Transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru sprijinului financiar;
b) Excluderea dublei participări – același solicitant nu poate beneficia de mai multe ori de acest
sprijin financiar.
c) Neretroactivitatea – vor beneficia de sprijinul financiar doar pensionarii care achiziționează o
pereche de ochelari începând cu 02.08.2018, data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 382/2018 și
care se încadrează în condițiile de eligibilitate.

Art. 4.
(1) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se va depune personal de către beneficiar. În acest
sens, depunerea dosarului pentru acordarea sprijinului financiar nu se realizează prin procură
notarială sau împuternicire.
CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
Art. 5.
(1) Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei/net per beneficiar, acordați o singură dată.
(2) Condițiile cumulative pentru acordarea premiului sunt:
a) Beneficiarul are domiciliul sau reședința în Municipiul București de minimum 5 ani;
b) Beneficiarul este pensionat în condițiile legii și are nivelul pensiei cumulate mai mic decât
salariul minim net pe economie (1162 lei);
c) Beneficiarul are cel puțin 50 de ani împliniți (conform R.O.F. CSMB);
d) Ochelarii sunt achiziționați de la orice operator economic, începând cu data de 02.08.2018,
data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 382/2018;
e) Ochelarii sunt achiziționați în baza unei recomandări de la medicul specialist.
(3) Sprijinul financiar pentru achiziționarea unei perechi de ochelari va fi acordat de către Centrul
pentru Seniori al Municipiului București, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la Art. 5, alin 2.
Art.6.
(1) Solicitanții vor depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului București dosarul
complet, compus din:
a) cerere tip;
*disponibilă pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul instituției publice
b) copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.I sau B.I.);
* actul de identitate trebuie să fie valabil la momentul depunerii cererii
c) copie conformă cu originalul a recomandării medicului specialist;
* din recomandare trebuie să reiasă necesitatea ochelarilor pentru beneficiar
d) copie conformă cu originalul a facturii fiscale și a dovezii de plată (bon fiscal ștampilat sau
chitanță) în baza cărora s-au achiziționat ochelarii;
* ochelarii pot fi achiziționați de la orice operator economic iar factura trebuie să fie pe numele
beneficiarului
e) copie conformă cu originalul a talonului de pensie din luna anterioară depunerii cererii
f) extras de cont din care să reiasă titularul contului și IBAN-ul;
* este necesar ca extrasul de cont să fie emis de bancă, iar contul să fie pe numele solicitantului;
** în cazul în care titularul contului nu este solicitantul, se va prezenta o împuternicire notarială
pentru virarea sprijinului financiar în contul unui terț.

(2) Pentru conformitate, solicitantul va prezenta și în original, toate actele menționate la alin (1).
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Art.7.
(1) Sprijinul financiar poate fi solicitat în termen de 90 de zile calendaristice de la data achiziționării
ochelarilor, conform facturii fiscale și a dovezii de plată (bon fiscal ștampilat sau chitanță). Dosarul
complet pentru decontarea sumei plătite, în cuantum de maximum 250 lei/net per beneficiar, acordați
o singură data, se va depune de către beneficiar la Biroul de Relații cu Publicul al CSMB din
Bulevardul 1 Mai nr. 28, Sector 6, București (Zona Drumul Taberei).
(2) Cererea de acordare a sprijinului financiar va fi analizată de o comisie întocmită în acest sens, iar
plata se va realiza în termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului complet.
(3) Sprijinul financiar va fi acordat prin transfer bancar, cu obligația îndeplinirii cumulative a
condițiilor prevăzute de prezentul Regulament.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR
Art. 8. Solicitantul va depune dosarul complet la Biroul de Relații cu Publicul al CSMB din
Bulevardul 1 Mai nr. 28, Sector 6, București (Zona Drumul Taberei).
Mijloace de transport în comun: Stația Drumețul – RATB 69, 90, 93 și 126.
Programul de lucru cu publicul este de luni până joi în intervalul orar 09:00 - 15:00, cu excepția
zilelor libere legale.
Art. 9. Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care nu se încadrează în
condițiile de elgibilitate sau care au depus un dosar incomplet sau cu documente care nu sunt valabile
și lizibile.
CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE
Art. 10. Dispozițiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile
H.C.G.M.B. nr. 382/2018 privind aprobarea proiectului „Lumina ochilor, cea mai importantă.
Ochelari pentru vârsta a treia”.

3

