
 
 

ACTE NECESARE 

ÎN VEDEREA OBŢINERII SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU 

ACHIZIŢIONAREA UNUI CALCULATOR (200 EURO) 

 
     Dosarele pentru  obţinerea sprijinului financiar în vederea achiziţionării unui calculator ce pot fi 

depuse de părinţi se primesc în perioada 01.04.2020 - 17.04.2020 şi trebuie să conţină, după caz, 

următoarele acte: 
     1.Adeverinţă de salariu  din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru luna 

martie 2020; 

      2.Cupoane de pensie şi cupoane de ajutor social ale părinţilor pentru luna martie 2020; 

      3.Adeverinţă de venit de la Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională  de 

Administraţie Fiscală pentru ambii părinţi; 

       4.Adeverinţe de venit agricol (lunar sau  anual) pentru ambii părinţi; 

       5.Copii după certificatele de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari; 

       6.Copie după buletinul de identitate al elevului /sau a certificatului de naştere, după caz; 

       7.Copie după actele de identitate ale membrilor familiei elevului; 

       8.Adeverinţă de elev/student pentru fraţi/surori şcolari în care se va menţiona dacă au     

beneficiat de acest ajutor financiar sau au depus dosar pentru obţinerea acestui ajutor 

financiar; 

       9.Hotărâre judecătorească pentru elevii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament 

familial; 

     10.Copii după certificatele de deces pentru elevii cu părinţi decedaţi; 

     11.Declaraţie LEGALIZATĂ LA NOTARIAT pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează 

venituri; 

     12. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea membrilor de familie,  care au depăşit vârsta de 

18 ani, LEGALIZATA LA NOTARIAT că nu sunt angajaţi, că nu desfăşoară activităţi aducătoare 

de venituri(unde este cazul)  şi că nu au beneficiat de acest ajutor. 

      13.Anchetă socială  eliberată de autorităţile locale abilitate privind declaraţiile de venit şi  a 

celor referitoare la bunurile familiei (casă,vilă, maşină,utilaje agricole,etc) 

     14.Declaraţie pe proprie răspundere a părintelui, ocrotitorului legal că dispune de diferenţa 

de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard. 

     15.Adeverinţa eliberată de unitatea de  învăţământ din care să rezulte media 

generală/calificativul din anul şcolar 2018-2019, exceptie fac elevii clasei pregatitoare si ai 

clasei I; 

      16.Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe 

nemotivate din anul şcolar 2018-2019, excepţie fac elevii clasei pregatitoare si elevii  clasei I: 

                  IMPORTANT! 

VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE PE LUNA MARTIE 

2020 TREBUIE SĂ FIE MAI MIC DE 250 LEI 
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