
 

Programul EURO 200 
 

Pentru acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare 
 
 
 

Termen depunere cerere: 17 aprilie 2020 
Condiții:Venit brut lunar maxim 250 lei pe membru de familie 
 
 

 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de 
membrii familiei în luna precedent depunerii cererii (martie 2020), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei 
familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal 
complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor 
drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. 
 

Cererea va fi însoțită de următoarele documente: 
a)copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, 
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 naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; 
c)adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a 
celorlalți frați/surori; 
d)acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei pentru luna martie 2020. Dacă nu 
sunt angajaţi vor prezenta o declaraţie în acest sens întocmită la notarul public. (Cupon de pensie; Cupon 
de şomaj; Cupon de pensie de urmaş (pentru orfani); Cupon de pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi 
divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie 
alimentară; Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia 
realizează alte venituri (agricole sau din privatizare); Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice); 
e)declarație 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 de 250 lei venit brut pe membru de familie si 
că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard. 
f) Ancheta socială, efectuată de autoritățile locale abilitate, pentru verificarea veridicității declarațiilor de 
venit si a celor referitoare la bunurile familiei 

Documentele prevăzute la lit. a) si b) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, 
solicitantul să prezinte si actele în original. 
 

Documentele se vor depune in perioada 23 aprilie – 8 mai 2020, conform unei 
proceduri pe care o vom anunța în timp util. 
  


