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ACTE NECESARE EURO 200 
 

1. cerere tip care va fi completată de către părinte sau tutore; 

2. 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; 

3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;  

4. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a 

celorlalți frați/surori; 

5. acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei pe luna martie 2020 

(adeverință cu salariul brut pe luna martie 2020, declarații pe propria răspundere pentru cei care nu realizează 

venituri). Fac excepție: alocaţia de stat, alocaţia familială complementară şi  alocaţia de susţinere pentru 

familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii şi 

bursele sociale, precum şi  toate drepturile sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor 

drepturi şi obligaţii. Actele doveditoare ale veniturilor  vor fi cele emise de către administrațiile financiare din 

localitatea de domiciliu 

6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după 

caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei (prevăzut de 

art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 269/2004 și în HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 269/2004) şi că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o 

configurație minimă standard (conform HG nr. 225/26.03.2020). Modelul de declarație este postat pe site-ul 

școlii: www.scoalaelenadoamna.ro; 

7. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul  și  

numărul de absenţe nemotivate 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 (se ocupă 

departamentul Secretariat) 

 

Beneficiari ai acestui ajutor sunt elevii din învăţământul de stat care provin din familii cu  venituri brute lunare  

mai mici sau egale cu 250 lei pe membru de familie. 

 

DOAR CERERILE COMPLETATE VOR FI  TRANSMISE PRIN POȘTĂ, EMAIL-ul 

ȘCOLII SAU ALT MIJLOC DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ, GEN WHATSAPP SAU 

MESSENGER CĂTRE DIRIGINTE/ÎNVĂȚĂTOR PÂNĂ LA DATA DE   17 APRILIE 2020. 

 

 

RESTUL  ACTELOR SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL ȘCOLII SAU PRIN 

POȘTĂ ÎN PERIOADA 

23 APRILIE 2020 – 30 APRILIE 2020 
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