
 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul(a)__________________________________________________, fiul (fiica) 

lui______________________________ şi al______________________________, domiciliat(ă) 

în localitatea______________________, str._____________________________ nr.__________, 

CNP__________________________________, CI/BI, seria______, nr.____________________, 

tel._________________________ ocupaţia________________________, în calitate de părinte, 

ocrotitor legal, altă calitate: _______________________________________________ al 

elevului(ei)________________________________, CNP_______________________________, 

CI/BI, seria_____, nr.__________________, elev(ă) la Şcoala Gimnazială ”Elena Doamna”, 

Comuna Cuza vodă, Județul Galați, clasa_________, cunoscând prevederile art. 326 din Legea 

nr. 286/17.07.2009* (Codul penal), confirm pe proprie răspundere că venitul brut lunar pe 

membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2, alin. (2) din Legea nr. 

269/2004, cu modificările și completările ulterioare (mai mic sau egal cu 250 lei pe membru de 

familie) şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o 

configuraţie minimă standard.  

(2) Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă 

ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea: 

a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență 

procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; 

monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic; 

b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 

2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; 

rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD; 

c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum 

N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 

10“. 

(2^1) Calculatoarele definite la alin. (2), a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar 

potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu şi 

software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.  

(3) Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum 

ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente. 

 

 

____________________          _____________________________                _______________ 
           (Data)                                          (Numele şi prenumele declarantului)                              (Semnătura declarantului) 

__________________ 
* Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în 

care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă. (art. 326 din Legea nr. 286/17.07.2009* - Codul penal, cu modificările și completările ulterioare). 
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