ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ”EURO 200”

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii
nr.269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere tip însoțită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
b) copie a actului de identitate al părintelui /reprezentantului legal;
c) actul care să dovedească calitatea de tutore/ reprezentant/ocrotitor legal, după caz;
d) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei;
e) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de
elev sau student a celorlalți frați/surori și ca nu beneficiază de acest ajutor;
f) acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei:
g) declarație pe propria 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 prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 cu
modificările și completările ulterioare (250 lei brut/membru familie) și că dispun de
diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă
standard (cf HG 225/2020).
Notă: Documentele se vor scana color și se vor atașa într-o arhivă zip/rar.
Atenție! Documentele să fie lizibile pentru a nu fi necesară retrimiterea sau invalidarea dosarului.
Arhiva se va denumi NUME ELEV_PRENUME ELEV_DOSAR_EURO_200
Arhiva se va trimite pe adresa de e-mail a prof înv. primar/diriginte.
Data limită de trimitere a dosarului (arhivei) pe e-mail: 16 aprilie 2020

În urma analizei dosarului și declarării eligibilității se vor elibera online de către secretariatul
școlii:
h) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media
generală/calificativele din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea
ajutorului financiar, cu excepția elevilor clasei pregătitoare;
i) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de
absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui
ajutorului financiar.

