
Acte necesare dosar 
EURO 200_an 2020 

 
 Conform  Adresei ISJ nr.303/07.04.2020 şi a Adresei Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării nr.91/RLB/07.04.2020 

“ Cadrele didactice din unităţile de învăţământ vor folosi orice mijloc de 

comunicare  pentru a aduce la cunoştinţă tuturor elevilor posibilitatea 

achiziţionării unui calculator prin programul EURO200. 

Comunicara va fi realizată la nivelul fiecărui colectiv de elevi/părinți de 

către diriginte/învăţător. Acesta va furniza şi modelul cererii de acordare a a 

unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui calculator, cererea scanată va fi 

trimisă de părinte/elev până în data de 1           la adresa 

vvoiculescu13@yahoo.com “( vor depune cereri numai acei elevi  care se 

încadrează în condiţiile: au un venit brut/membru de familie de  de 250 lei 

pentru luna martie 2     şi Ajutorul se acordă o singură data în cadrul 

unei familii) . 

 

Actele necesare pentru acordarea ajutoruli financiar 

în cadrul proiectului EURO200 pentru anul 2020 

sunt: 

 

ACESTE DOCUMENTE VOR FI TRIMISE 

SCANATE la vvoiculescu13@yahoo.com  până în 

data de   .05.2020 ora 14 iar în momentul începerii 

şcolii se vor aduce în original la contabilitate . 
 

 

    Cerere tip  
 

 2. Copie a certificatul de naştere sau a actului de identitate al elevului; (se prezintă şi originalul!) 

împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal precum si 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 celorlalţi membri ai 

familiei; (se prezintă şi actele în original! altfel nu se acceptă dosarul) 
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 4. Actele doveditoare privind venitul brut lunar  pe membru de familie (în original!). - 

(Adeverinţă de venit brut pe luna martie / cupoane de pensie pe luna martie/ declaraţie notarială dacă nu 

are venit / adeverinţă de venit agricol) 

  (     lei brut / membru de familie) 

  

 

 5. Adeverinta de la institutiile/unitatile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau 

student a celorlalti frati/surori, in original 

 

 6. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical doar dacă este cazul: 

(orfan; urmas al eroilor revolutiei, bolnav de TBC si se afla în evidenta dispensarului scolar, ca sufera de 

diabet, o boala maligna, sindrom de malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic, 

epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infestat cu 

virusul HIV sau bolnav de SIDA, ca sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism 

articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de catre medicul abilitat sa avizeze acordarea 

burselor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea si functionarea 

sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa 

efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materiala a familiei.) 
 

 7. Declaratie 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 de art. 

2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si că dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui 

calculator cu o configuratie minimă standard. 

 

 8. Adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte media generala si 

numarul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii- se va intocmi de scoală 

 

 9. Ancheta sociala eliberata de autoritatile administratiei publice locale pentru verificarea 

veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei. 

 

  10. Adeverinţă de la unităţile de învăţământ anterioare (primar- gimnazial) din care sa reiasa 

ca nu a mai fost beneficiar al acestui program. 

 

DOCUMENTELE DE MAI SUS SCANATE vor fi trimise la adresa 

de mail a școlii mai sus menționată. 

Termen   .05.2020 ora 14 


