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ANUNȚ IMPORTANT 

EURO 200 
 

Programul Euro 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare se va derula și în 
anul 2020.  
Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
a) sunt elevi ai Liceului Teologic Baptist;  
b) au un venit brut în luna martie 2020 pe membru de familie sub 250 lei 
  
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. 
 

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 Liceul Teologic Baptist. Cererea va fi completată de un 
părinte, tutore sau curator, după caz. 
 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al 
părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;  
b) copii ale certificatelor de naştere 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; (la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie 
se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, 
alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, 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 obligatii.)  
e) declarație notarială pentru toți membrii majori care în luna anterioară depunerii cerereii nu au realizat venituri (se va 
specifica în declarație că nu au fost plecați din țară în scopul obținerii de venituri și că nu dețin terenuri agricole și bunuri care 
nu sunt considerate a fi de strică necesitate)  
f) adeverință de la Primărie pe raza căreia solicitantul are domiciliul stabil, în care să se precizeze dacă membrii familiei dețin 
sau nu terenuri agricole; în cazul în care dețin se va preciza venitul annual aferent suprafeței agricole. g) adeverință de venit de 
la ANAF  
h) anchetă socială completată conform modelului prevăzut în Legea 416/2001  
i) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată 
personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, 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 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea 
unui calculator cu o configuraţie minimă standard;  
j) adeverinţă eliberată de către unitatea scolara din care să rezulte media generală și numărul de absențe nemotivate din anul 
şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare. 
 

Conform Adresei MEC nr. 91/RLB/ 07.04.2020, “depunerea cererii și a documentelor doveditoare pentru 
stabilirea eligibilității solicitantului, nu este obligatorie deplasarea acestuia la unitatea școlară, cererea fiind acceptată și dacă 
este transmisă prin poștă sau prin alt mijloc de comunicare”. 
Primirea cererii și a documentelor doveditoare se face conform calendarului, până la 17 aprilie 2020.                                           
 
Precizăm că după această dată solicitările nu vor mai putea fi luate în considerare! 
 
 
Președinte de comisie,  
Director,  
 
prof. Dănuț Ilie 
 


