
COMPONENŢA DOSARULUI PENTRU PROGRAMUL „EURO 200” PRIVIND 

ACHIZIŢIONAREA UNUI CALCULATOR 

 

-cerere tip (se găseşte la diriginţi) completată de un părinte, tutore sau curator, după caz. 

-copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de 

identitate al părintelui/ocrotitorului legal,precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, 

după caz; 

-copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate,după caz,ale celorlalţi membri ai familiei; 

(documentele menţionate mai sus se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul 

să prezinte şi actele în original). 

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

celorlalţi fraţi/surori; 

-acte doveditoare,în original,privind veniturile membrilor familiei: 

*pentru tată:-adeverinţă de salariat sau/şi alte adeverinţe din care să reiasă veniturile obţinute sau/şi 

cupon de pensie sau cupon şomaj sau declaraţie pe propria răspundere că nu au obţinut venituri din nici un 

fel de activităţi (pentru luna martie 2019); 

*pentru mamă:-la fel ca la tată; 

*pentru fraţi majori care fac parte din familie(şi sunt necăsătoriţi):-adeverinţă de salariat sau/şi alte 

adeverinţe din care să reiasă veniturile obţinute sau cupon şomaj sau declaraţie pe propria răspundere  că 

nu au obţinut venituri din nici un fel de activităţi (pentru luna martie 2019); 

-acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de:orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de 

TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de 

malabsorţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită 

cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, că suferă 

de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea 

bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza 

starea materială a familiei; 

-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 de 

calculatoare, pentru toţi elevii. 

-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 stimulării de 

calculatoare, pentru toţi elevii. 

-declaraţie pe propria răspundere a părinţilor că nu deţin paşaport şi nici conturi bancare şi nu au alte 

venituri decât cele pentru care au depus acte; 

-copie xerox după actele de proprietate privind locuinţa personală; 

-declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, 

după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul 

brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispune de diferenţa de bani 

pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; 

-declaraţie pe propria răspundere că familia nu a mai beneficiat de ajutor financiar de la stat pentru 

achiziţionarea unui calculator; 

-ancheta socială (realizată de Primărie) din care să reiasă starea materială a familiei cu precizări exprese : 

 a) familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate; 

 b) dacă se recomandă sau nu acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator. 

 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 (MARTIE 2019), CU 

EXCEPŢIA:ALOCAŢIEI DE STAT, ALOCAŢIEI SUPLIMENTARE PENTRU FAMILIILE CU 

MULŢI COPII, BURSELOR DE STUDII ŞI BURSELOR SOCIALE. 



NOTĂ: 1.NU SE ADMIT DOSARE INCOMPLETE; 

 2.PLAFONUL MAXIM = 250 LEI /VENITUL BRUT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE; 

 3.FIECARE ELEV DEPUNE DOSARUL CU TOATE ACTELE MENŢIONATE LA 

DIRIGINTELE CLASEI CARE VA VERIFICA EXISTENŢA TUTUROR DOCUMENTELOR  

TERMENUL MAXIM DE DEPUNERE A DOSARELOR LA DIRIGINŢI ESTE DE: PÂNĂ LA DATA 

DE 21 APRILIE 2019. 

 1).BENEFICIARI AI ACESTUI AJUTOR SUNT PERSOANELE CARE ÎNDEPLINESC 

CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIŢII: 

a).-sunt elevi în învăţământul de stat ; 

b).-au un venit brut pe membru de familie sub 250 lei; 

 2).AJUTORUL SE ACORDĂ O SINGURĂ DATĂ ÎN CADRUL UNEI FAMILII. 

 3).TERMENUL” FAMILIE” DESEMNEAZĂ SOŢUL ŞI SOŢIA SAU SOŢUL ŞI COPIII LOR 

NECĂSĂTORIŢI, CARE LOCUIESC ŞI GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ. 

 4).ESTE ASIMILATĂ TERMENULUI „FAMILIE” ŞI SITUAŢIA PERSOANEI 

NECĂSĂTORITE CARE LOCUIEŞTE ÎMPREUNĂ CU COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA SA. 

 5).ESTE ASIMILATĂ TERMENULUI „FAMILIE” ŞI SITUAŢIA BĂRBATUL ŞI FEMEIA 

NECĂSĂTORIŢI, CU COPIII LOR ŞI AI FIECĂRUIA DINTRE EI, CARE LOCUIESC ŞI 

GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ. 

 6).PRIN TERMENUL COPIL ÎNŢELEGE COPILUL PROVENIT DIN CĂSĂTORIA SOŢILOR, 

COPILUL UNUIA DINTRE SOŢI, COPILUL ADOPTAT, PRECUM ŞI COPILUL ÎNCREDINŢAT 

UNUIA SAU AMBILOR SOŢI ORI DAT ÎN PLASAMENT FAMILIAL ORI PENTRU CARE S-A 

INSTITUIT TUTELA SAU CURATELA POTRIVIT LEGII. 

 


