Acte necesare - 200 EURO
pentru acordarea ajutorului financiar în vederea
achiziţionării unui calculator
➢ Cerere tip
➢ Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului,
împreună cu o copie a actului de identitate a părintelui/ocrotitorului legal,
precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
➢ Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale
celorlalţi membri ai familiei;
➢ Adeverinţe de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev
sau student a celorlalţi fraţi/surori;
➢ Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei
pe luna martie 2021 (adeverință cu salariul brut pe luna martie 2021,
declarații pe propria răspundere pentru cei care nu realizează venituri). Fac
excepție: alocaţia de stat, alocaţia familială complementară și alocația de
susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar
acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii şi bursele sociale, precum
și toate drepturile sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea
altor drepturi și obligații. Actele doveditoare ale veniturilor vor fi cele emise
de către administrațiile financiare din localitatea de domiciliu.
➢ Declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui sau personal (pentru
persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani), că dispune de diferenţa de
bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
➢ Adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care rezultă media
generală/calificativul și numărul de absențe nemotivate din anul școlar
anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar.

Beneficiari ai acestui ajutor sunt elevii din învățământul de stat care provin
din familii cu venituri brute lunare mai mici sau egale cu 250 lei pe membru
de familie

Dosarele se depun la contabilitate până la data de 10 mai 2021

DECLARAŢIE

Subsemnatul ___________________________________________________
în calitate de părinte/tutore sau personal (pentru persoanele cu vârsta mai mare sau
egala cu 18 ani), declar pe propria răspundere că dispun de diferenţa de bani pentru
achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.

Data : ___________

Semnătura ___________

