
Programul ”EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în 

vederea achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2020. 
  

AJUTORUL SE ACORDĂ O SINGURĂ  DATĂ ÎN CADRUL UNEI FAMILII.  

  

Pentru elevii care îndeplinesc condiţiile pentru achiziţionarea unui  calculator, 

părinții/tutorii legali pot trimite cerea până pe data de 17 APRILIE 2020, pe e-

mailul școlii: scoala_nr_16@yahoo.com  . Actele necesare privind acordarea unui 

ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru elevi cu venituri mici 

în anul 2020 sunt:  

  

1. Cerere completată și semnată de un părinte/tutore sau curator, după caz;  

2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;  

3. Copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de naştere, după caz, ale 

celorlalți membri ai familiei;  

4. Adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau 

student a celorlalți frați/surori şi că nu au depus dosar pentru obținerea unui 

calculator;  

5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (venit 

brut pe luna martie 2020). 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 excepția: alocației de stat, alocației 

suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale; 

6. Declarație notarială dacă părinții nu au nici un venit (în sensul că venitul 

brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de lege);  

7. Declarație pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui, că dispun de diferența de 

bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard şi că 

nu au mai beneficiat de un astfel de ajutor financiar;  

8. Adeverinţă de venituri de la Administraţia financiară;  

9. Anchetă socială de la primărie pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit 

și a celor referitoare la bunurile familiei. 

  

Programul ”Euro 200” se acordă în baza Legii nr. 269/2004 și a HG nr. 1294/2004.  

  

 

VENITUL BRUT  LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE TREBUIE SĂ FIE 

DE MAXIMUM 250 LEI.  

  

 

 

TERMENUL DE COMPLETARE A DOSARELOR CU DOCUMENTELE 

CARE DOVEDESC ELIGIBLITATEA CERERII ESTE 28 APRILIE 2020.  
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