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CONDIŢII DE OBŢINERE 

a ajutorului aferent achiziţionării unui calculator  

(Programul “Euro 200”) 

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii 
nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 2, pe care o depun la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

Cererea va fi completată, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, 
după caz. 

Transmiterea cererii și  documentelor ce vor constitui dosarul solicitantului 
se poate face prin două modalități: 

I. Prin poștă la adresa: Liceul Teoretic ”Al.I. Cuza”, strada Ion Creangă nr. 
37, Localitatea Iași, cod postal 700317; 

II.  Pe e-mailul școlii : alicuzaiasi@gmail.com. 
În cazul transmiterii prin poștă dosarul complet cuprinde următoarele 
documente: 

Cererea atașată completată, plus ceea ce urmează: 
a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului,  împreună 
cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului 
care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; 
b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, după caz, ale 
celorlalţi membri ai familiei; 
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de 
elev sau student a celorlalţi fraţi/surori; 
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; 
e) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media 
generală/calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui 
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru toți elevii, 
cu excepția elevilor clasei pregătitoare și I( va fi completată de  unitatea școlară);  
      Documentele prevăzute la lit. a) si b), după care se depun copii, se vor 
prezenta ulterior comisiei (după ridicarea Stării de Urgență) în original pentru 
confruntare și pentru vizarea copiilor – conform cu originalul. 

Documentele prevăzute la punctul c) pot fi printări ale fișierelor primate în 
forma electronica de la entitățile emitente. 

Dacă nu este posibil să se facă dovada venitului (punctul d) prin acte 
doveditoare în original ele pot fi înlocuite printr-o declarație pe propria răspundere în 
care se detaliază sursa și mărimea veniturilor pentru luna martie 2020, urmând ca 
după ridicarea Stării de Urgenâî, dovada celor declarate să se faca prin acte oficiale 
(adeverințe de venit/ anchete sociale…). 

O altă variant a declarației pe propria răspundere poate fi trimiterea la un 
act asemănător depus la unitatea școlară în anul în curs (dosar bursă social, bani de 
liceu…..), precizând totodată faptul că nu au servenit modificări de la acea raportare. 
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În cazul transmiterii prin e-mail se atașează fișiere scanate după 

documentele prezentate mai sus cu precizarea că documentele scanate vor fi dublate 
de documente în original (unde este cazul) după ieșirea din Starea de Urgență. 

Persoanele din cadrul unităţii de învăţământ, desemnate de către 
presedintele comisiei din unitatea de învăţământ, vor confrunta actele originale cu 
copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe 
fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul. 

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate 
veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu 
excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare si a alocaţiei de 
susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat 
persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor sociale, precum si a tuturor 
drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi si 
obligaţii. 

Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi care provin 
din familii cu 

 venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie 
din luna martie 2020. 

 
Dosarele se pot trimite prin poștă pe adresa școlii sau pe e-mailul școlii 

până în data de 17  aprilie 2020 


