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                                  INFORMARE DE INTERES PUBLIC 

 

                Referitor la: Programul guvernamental EURO 200, privind 
achiziționarea unui calculator pentru beneficiarii primari ai educației, în 
anul școlar 2019 – 2020; 

    Prin prezenta informare vă aducem la cunoștință oportunitatea ca elevii instituției 
noastre să poată beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. 
Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru achiziționarea unui 
calculator, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

1) Venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în 
plafonul de 250 lei/lună; 
 

Se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna 
precedentă depunerii cererii, cu excepția următoarelor venituri: 
a) alocații de stat, alocație familială complementară și alocație de susținere familie 
monoparentală; 
b) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap; 
c) bursele de studii/sociale; 
d) drepturi sociale care conform legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și 
obligații. 

2) Dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui 
calculator cu o configurație minimă standard, conform 
legislației atașate; 

 

3) Niciun membru al familiei nu a mai beneficiat de acest 
program. 

 
 În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi 
în ordine: media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul 
şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar, în vederea 
stimulării achiziţionării de calculatoare. 
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     Părinții/ tutorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor 
transmite electronic dirigintelui/învățătorului clasei Cererea tip completată, 
conform Anexei 2 la normele metodologice ( Tipizat editabil ). 

      Dirigintele clasei/ învățătorul va transmite cererea/ cererile colectate de la 
nivelul clasei comisiei interne constituite, conform precizărilor interne transmise de 
către directorul unității. 

        Ulterior transmiterii cererii tip, fiecare solicitant va trebui să facă dovada 
îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prin documente justificative, în vederea 
obţinerii sprijinului financiar în cadrul Programului EURO 200 de achiziționare a 
unui calculator. 

        Aceste acte doveditoare, în completarea cererii tip, se vor înregistra 
la sediul unității, în perioada 23 aprilie-8 mai 2020, conform unei 
proceduri pe care o vom  anunța în timp util.  

           OPIS, documente doveditoare, în următoarea ordine: 

• Cerere tip (originalul, dacă această cerere s-a trimis pe e-mail);  

• Copie a certificatului de naștere sau actul de identitate al elevului; 

• Declarație pe proprie răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a 

ocrotitorului legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se 

încadrează în plafonul de 250 lei/lună și că dispun de diferența de bani pentru 

achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard (tipizat transmis 

prin secretariatul unității); 

• Adeverinţe de VENIT BRUT în luna martie 2020, în original (pentru părinţi sau 

ocrotitori legali). Dacă nu sunt angajaţi vor prezenta o declaraţie în acest sens întocmită la 

notarul public; 

• Adeverinţe de elev/student pentru ceilalți frați sau surori în care să se menționeze dacă 

primesc sau nu primesc bursă și cuantumul acesteia pe luna martie 2020; 

• Copie după Hotărârea de divorţ, dacă este cazul; 

• Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă, dacă este cazul; 

• Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei: 

Cupon de pensie; Cupon de şomaj; Cupon de pensie de urmaş (pentru orfani); Cupon de 

pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, 

prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie alimentară; Adeverinţă de la Primăria din 

localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole 

sau din privatizare); Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;  Ancheta socială de la 

Primăria din localitatea de domiciliu; 
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    Solicitanții ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator sunt unul dintre 
părinții elevului sau tutorele legal. 

   
     Pentru conformitatea acestui demers de moment, anexăm prezentei Note de 
informare următoarele documente: 
 

 
1.  Anexa 2 la normele metodologice, Cererea tip, format editabil;  
2.  H.G. nr. 225/26.03.2020; 
3.  Extrase, clarificări, privind gestionarea acestui program la nivel de sistem și 

la nivelul unității de învățământ preuniversitar. 
   
 
                 Cu stimă,  

 

Director, 

Prof. Gurzău Amalia 
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