
ACTE NECESARE
EURO 200

1. Cerere tip - completată de un părinte (tutore)
2. Copie a certificatului de na tere sau a actului de identitate al elevuluiș
3. Copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să
dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz
4. Copii ale certificatelor de na tere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlal iș ț
membri ai familiei
5. Adeverin ă de la institu iile de învă ământ/unită ile din care să rezulte:ț ț ț ț

- media generală/calificativul din anul colar precedentș
- numărul de absen e nemotivate din anul colar precedentț ș
- calitatea de elev sau student a celorlal i fra i/suroriț ț

6. Acte  doveditoare,  în  original,  privind  veniturile  membrilor  familiei  (adeverin ă.  deț
salariu,  cupon  de  pensie,  adeverin ă  privind  venitul  agricol,  adeverin ă  de  la  finan e,ț ț ț
declara ie notarială că nu au niciun fel de venit).ț
7. Declara ie pe proprie răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal, după caz,ț
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: maximun 250 Ron brut/ membru de familie.
- dispun de diferen a de bani pentru achizi ionarea unui calculator cu o configura ie ț ț ț
minimă standard
- familia nu a beneficiat de legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 
vederea achizi ionării de calculatoareț

8. Anchetă socială - de la Primărie

În aten ia dirigintilor/invă ătorilor/comisiei:ț ț
 Documentele prevăzute la punctele 2,3 şi 4 se vor depune în copie, cu condi ia ca, laț

depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original. 
 Venit lunar brut pe membru de familie este cel din luna precedentă depunerii cererii
 Comisia confrunta copiile cu actele originale şi se va trece men iunea ț „conform cu 

originalul” pe fiecare pagină.
 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 excep ia: aloca iei de stat, aloca iei suplimentare pentru familiile cu mul iț ț ț ț
copii,  burselor  de  studii  şi  burselor  sociale,  bugetului  personal  complementar
acordat persoanelor cu handicap

 Configura ia minimă recomandată a calculatorului: ț
a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800
MHz; frecvenţă 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; frecvenţă



procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum
250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie 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".       

 Venit brut pe membru de familie : maximum 250 RON brut / membru de familie.
 Termenul limită de depunere a dosarelor:15.04.2020
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