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Acte necesare Euro 200,  
an şcolar 2015-2016 

 
Beneficiarii acestui Program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat,în vârstă de până la 26 

ani,care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 Ron pe membru de familie. 

La întocmirea dosarului privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator , se depun următoarele  

documente : 

 Cererea de solicitare ; ( de la secretariatul unităţii ) ; 

 Copii:  

o certificate de naştere elev ; ai celorlalţi  copii din întreţinere ; 

o Copie B.I. / C.I. ale părinţilor ; 

 Acte doveditoare în original privind veniturile membrilor familiei. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de 

familie se iau în calcul toate veniturile  cu caracter permanent,realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii 

cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia 

monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, 

precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii,sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. În cazul în 

care familia are în propietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale 

provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art.8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.   

 Adeverinţa PRIMĂRIE pentru toţi membri familiei, deţin sau nu PĂMÂNT.Cei care deţin să se precizeze venitul anual 

aferent suprafeţei agricole. 

 Adeverinţa de la CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri 

agricole,închirieri de locuinţe etc)-certificat fiscal pentru fiecare membru al familiei. 

 Hotărârea de divorţ –pensie alimentară –dacă este cazul(copie şi original). 

 Declaraţie pe propia răspundere a părintelui,tutorelui,reprezentantului legal,în sensul că venitul brut lunar pe 

membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art.2alin(2)din Legea nr.269/2004 şi că dispun de 

diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard. 

 Ancheta socială conform Legii 416/2001,efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii 

declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, 

 Adeverinţa de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a 

celorlalţi fraţi/surori. 

 Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul 

şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 

pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I; 

 Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din 

anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare.   

Menţiune : La depunerea cererii , solicitantul are obligaţia să prezinte actele în original !!! 

termenul de depunere a dosarelor – 01.04.2016-21.04.2016 

Conform art.2(2) din Legea nr.269/2004- ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. 
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