
ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA  DOSARULUI DE   

ACORDARE  AJUTOR FINANCIAR IN VEDEREA STIMULARII 

ACHIZITIONARII DE CALCULATOARE, APROBATE PRIN 

HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1294/2004 

 

o venitul brut pe membru de familie sub 250 lei 

o ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. 

o cerere pe care o depun la unitatea de învăţământ la care este înscris 

elevul (la secretariatul scolii prin poștă, email sau orice formă de 

mesagerie, gen whatsapp sau messenger către diriginte/învățător )   

o Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

   

  a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, iar în 

cazul elevilor, 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 din luna 

anterioara depunerii cererii; 

   e) 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(Venit brut pe membru de familie sub 250 lei) şi că dispun de 

diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie 

minimă standard. 

    f) adeverința eliberată de unitatea de învățământ din care sa rezulte media 

generala/ calificativul din anul școlar anterior depunerii  cererii pentru acordarea  

unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării  de calculatoare; 

   g) adeverința eliberata de unitatea de învățământ din care sa rezulte  numărul 

de absente  nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru 

acordarea  unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării  de 

calculatoare; 

   h) ancheta sociala efectuata de Comisia de ancheta sociala a Primăriei Roman 

pentru familiile care nu au niciun venit. 

   Documentele prevăzute la lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia 

ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original; 

 

DEPUNERE A DOSARELOR SE VA FACE PINA PE DATA DE 17 

APRILIE 2020 

 


