
 

 

DOCUMENTE  NECESARE  DOSAR  EURO 200 

Acordare ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare 

 

 

 Pentru obținerea ajutorului financiar aferent achiziționării unui calculator se va 

depune la secretariatul școlii, până pe data de  16 aprilie 2020, cererea iar în perioada   

22 – 30 aprilie 2020, se vor depune documentele enumerate mai jos: 

1. Cerere ( de la secretariatul unității școlare ) ; 

2. Anchetă socială (în original) eliberată de primăria de care aparține domiciliul 

elevului ; 

3. Copii după certificatele de naștere a tuturor copiilor aflați în întreține ( indiferent 

dacă sunt minori sau majori ). Pentru copiii minori se vor aduce adeverințe de elev 

de la unitățile școlare unde sunt înscriși iar pentru copiii majori se vor aduce 

adeverințe de student sau de la locul de muncă ( pentru cei care au un loc de muncă 

) cu venitul brut din luna martie 2020 iar dacă aceștia nu au un loc de muncă se va 

aduce adeverință de la ANAF în acest sens ; 

4. Copii după actele de identitate ale părinților ; 

5. In adeverința de elev al fraților care sunt înscriși la altă unitate se va specifica dacă 

acesta a beneficiat sau nu de acest ajutor ; 

6. Copie după certificatul de deces al unuia dintre părinți ( unde este cazul ) ; 

7. Adeverințe în original de la locul de muncă al părinților cu venitul brut realizat în 

luna martie  2020 sau dacă aceștia nu au un loc de muncă se va aduce adeverință 

de la ANAF în acest sens ; 

8. Cupoanele de pensie în original pentru luna martie 2020 ( unde este cazul ) ; 

9. Declarație pe propria răspundere a părintelui, a tutorelui sau a reprezentatului legal 

al copilului în sensul că  venitul brut lunar realizat pe membru de familie, se 

încadrează în plafonul prevăzut de lege, respectiv până în 250 lei / membru de 

familie ; 



10.  Declarație pe propria răspundere a părintelui, a tutorelui sau a reprezentatului al 

copilului că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator 

cu o configurație minimă standard prevăzută de lege ; (F.F. IMPORTANT !) 

11. Adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media 

generală / calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii (208-2019 ) ; 

12. Adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de 

absențe nemotivate din anul școlar anterior ( 2018-2019) ; 

13.  Documentele prevăzute se vor depune la secretariatul unității școlare și vor fi 

însoțite de documentele originale. 

 

NOTĂ : Venitul brut / membru de familie nu trebuie să depășească 250 lei ;  

La stabilirea venitului pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile brute 

realizate de toți membrii familiei în luna martie 2020. La aceste venituri nu se 

adună: alocația de stat, alocația complementară, alocația de susținere a familiei 

monoparentală, burse de studiu sau sociale, alte drepturi sociale. 

Elevii care au beneficiat, în perioada 2004 – 2019,  de acest ajutor financiar  

( EURO 200) nu mai poate depune dosar. 

 

DIRECTOR, 

Prof. GABRIELA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


