ACTE NECESARE EURO 200
1. Cerere tip - completată de un părinte (tutore)
2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului
3. Copie al actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi al actului care să
dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz
4. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei
5. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte:
- media generală/calificativul din anul școlar precedent
- numărul de absențe nemotivate din anul școlar precedent
- calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori
6. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (adeverință. de salariu,
cupon de pensie, adeverință privind venitul agricol, adeverință de la finanțe)
7. Declarație pe proprie răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului 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
- dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă
standard
- familia nu a beneficiat de legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
achiziționării de calculatoare
8. Anchetă socială - de la Primărie
In atentia dirigintilor/învătătorilor:
A.) Documentele prevăzute la punctele 2,3 şi 4 se vor depune în copie, cu condiția ca, la
depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original B. Diriginţii/învăţătorii vor
confrunta copiile cu actele originale şi se va trece mențiunea „conform cu originalul” pe
fiecare pagină, sub care semnează doar solicitantul!
C. La stabilirea venitului brut pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu
excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de
studii şi burselor sociale, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap
D. Configurația minimă recomandată a calculatorului: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM şi 160 GB
hard-disk şi software de bază
E. ) Venit brut pe membru de familie : maximum 250 RON brut / membru de familie.
F. ) Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 mai 2021
Responsabil, prof. Micu Cristinel

