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ANUNȚ  
PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI  

„CLAR – pentru COPII” 
 

 

Având în vedere: 

❖ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 57/14.02.2020, privind 

aprobarea Proiectului „CLAR – pentru COPII”, care prevede acordarea unui sprijin 

financiar în valoare de maximum 500 lei/beneficiar, copiilor cu vârste între 0 și 17 ani, cu 

domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul București, obținută cu cel puțin 6 

(șase) luni înainte de depunerea cererii de aplicare în cadrul proiectului, pentru 

confecționarea unei perechi de ochelari de vedere (rame și lentile),  

 

vă facem cunoscute următoarele: 

 

începând cu data de 18 mai 2020, ora 10.00,  se deschide aplicația on-line  

pentru înregistrarea solicitărilor de includere în cadrul proiectului. 
 

 

Criterii de eligibilitate: 

• Copii cu vârste cuprinse între 0 – 17 ani; 

• Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București, obținută cu cel putin 6 

luni înainte de depunerea cererii, pentru beneficiari minori avand vârsta peste 14 ani, iar 

în cazul beneficiarilor minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, reprezentantul legal 

trebuie sa aiba domiciliul stabil, sau viza de resedinţă în municipiul Bucureşti, cu cel 

puţin 6 luni înainte de depunerea cererii; 

• Document eliberat de un medic specialist oftalmolog (recomandare medicală).  

 

Persoanele interesate se pot inscrie pe site-ul dedicat proiectului http://clar.assmb.ro/, la 

secțiunea „Înscriere în proiect”, introducând următoarele date: 

 

ETAPA 1  – Înregistrarea beneficiarului  

 

Reprezentantul legal va completa și încărca în cadrul aplicației urmatoarele :  

➢ Date de identificare copil; 

➢ Date de identificare reprezentant legal; 

➢ Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

➢ Acord privind Newsletter-ul ASSMB; 

➢ Document eliberat de un medic specialist oftalmolog (recomandare medicală) - în 

format PDF/JPG; 

 

După finalizarea Etapei 1, pe adresa de e-mail menționată în aplicație, se va transmite un link 

pentru completarea Etapei 2,  în vederea finalizarii procesului de înregistrare. 
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ETAPA 2 – Finalizarea procesului de înregistrare  

 

Reprezentantul legal va completa și încărca în cadrul aplicației urmatoarele: 

➢ Va bifa în aplicație, unitatea specializată de optică medicală de la care dorește să 

beneficieze de ochelari; 

➢ Documente scanate în format PDF/JPG – lizibile: 

• Copie a certificatului de naștere al copilului sau CI, daca este cazul; 

• Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al copilului, inclusiv 

verso în cazul reședinței; 

• Se va completa domiciliul/reședința, adresa de corespondenta (daca este 

diferita), telefon reprezentant legal. 

 

După completarea datelor și încărcarea documentelor în aplicație, se va genera automat 

numărul  de  înregistrare  în proiect. Solicitaníi vor primi pe adresa de e-mail menționată în 

aplicație confirmarea înregistrării și numărul de înregistrare on-line, care va sta la baza 

convocării, în ordine cronologică, în vederea continuării procedurii și depunerii dosarului 

de inscriere în format letric. 

 

Persoanele interesate sunt rugate să consulte Regulamentul proiectului și Anexele acestuia, 

postate pe site-ul dedicat proiectului.  

 

Informații suplimentare se pot obține la tel: 031.069.97.16 sau e-mail: clar@assmb.ro  
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