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legii nr.269 - 2004

Programul EURO 200 de achizifionare a unui calculator conform

An qcolar 2020-2021

Elevii cu venituri brute lunare de maxim 250 lei pe membru de familie pot
beneficia de ajutor financiar pentru achizi{ionarea unui calculator. Ajutorut
financiar reprezintl echivalentul in Iei a 200 euro pentru un calculator.

De acest ajutor financiar beneficiazi un elev care provine dintr-o familie din
care nu a mai beneficiat altcineva de acest ajutor din anul 2004 pfinI in anul 2020.

Acte necesare:

- cerere tip;

- copie a certificatului de nagtere sau a actului de identitate al elevului qi o copie a
actului de identitate al pdrintelui/ocrotitorului legal, precum gi a actului care sd

dovedeascd calitatea de ocrotitor legal, dupd caz;

- copii ale certificatelor de nagtere sau ale actelor de identitate, dupd caz, ale celorlalti
membri ai familiei;

- adeverinji de la instituliile de inv6!6mdnt/unit6!i1e din care sd rezulte calitateade elev
sau student a celorlalti fra{i/surori; adeverinli eliberatd de cdtre unitatea de inv6!6m6nt
din care sd rczvlte media generald,/calificativul, precum qi num6ru1 de absente
nemotivate din anul gcolar anterior, pentru toti elevii, cu exceptia celor din clasa
pregdtitoare qi I;

- adeverinfe de VENIT BRUT in luna aprilie 2021, in original (pentru pdrin{i sau
reprezentantii legali). Dacd nu sunt angajalivor prezenta o declaralie in acest sens;

- copie dupd actul de plasament sau tuteld sau curateld-dacd este cazul;

- declaralie pe propria rdspundere cd venitul brut lunar pe membru de familie este mai
mic de 250 lei qi cd dispune de diferen{a de bani pentru achizifionarea unui calculator cu
o configuralie minimd standard;

- Acte doveditoare,in original, privind veniturile membrilor familiei:Cupon de pensie;
Cupon de qomaj; Cupon de pensie de urmaq (pentru orfani); Cupon de pensie alimentard(
sau copie Hotdr6re Judecdtoreascd), pentru copiii cu pdrinli divor{a}i sau declara{ie pe
propria rdspundere a plrintelui c[ nu primeqte pensie alimentar6, Adeverin![ de la
Direcfia Finanlelor Publice;



La stobilirea venitului brut lunor pe membru de familie se iau tn calcul toate

veniturile realizate de membrii familiei tn luna precedentd depunerii cererii, cu

exceplia: alocaliei de stat, alocaliei familiale complementare Si a alocaliei de suslinere
pentrufamilia monoparentald, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu

handicap, burselor de studii qi burselor sociale, precum Si a tuturor drepturilor sociale

care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi Si obligalii.

Solicitanlii ajutorului financiar pentru achizilionarea unui calculator sunt : unul

dintre pdrinlii elevului sau reprezentantului legal.

Calendar evenimente:

- Depunerea dosarelor la unitatea de invi(5mffnt - 05-10 mai202l

- Efectuarea anchetelor sociale qi evaluarea cererilor de cdtre comisiile din

unitalile Si institutiile de inv6![mdnt impreun[ cu comisiile de ancheti sociald - pflni la
29 mai

- Afiqarea pe portalul Ministerului Educaliei a listei finale a beneficiarilor,

aprobatE prin ordin de ministru -22 iunie

- Eliberarea bonurilor valorice cdtre beneficiari - 27 irulie- 14 august

- Achizilionarea de calculatoare - 27 iulie-l2 oct

Depunerea copiilor de pe facturi gi de pe procesele-verbale de predare-primire

de c[tre elevi -28 iulie-l5 oct.

Secretar ,

Gorghe Mdrioara
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