
Programul „EURO 200" 
(achiziţionarea unui calculator) — an. şcolar 2019/2020 

Condiţie: Venitul brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie 

Acte necesare la dosar 
-Cererea 
-Acte DOVEDITOARE ale venitului 
• Adeverinţă cu salariul brut aferent lunii MARTIE 2020 pentru fiecare membru de 

familie care este salariat;  
• toate veniturile realizate de familie în luna MARTIE 2020; 
• adeverinţă de la Direcţia Economică- Taxe şi Impozite din care să reiasă veniturile 

potenţiale din deţinerea bunurilor mobile şi imobile (terenuri, case, etc.), care ar putea 
fi valorificate), adeverinţă privind terenurile agricole (Primăria din localitatea de 
domiciliu - Registrul Agricol); 

• adeverinţă de la ANAF cu venituri obţinute (ex. chirii sau altele). 
• declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că venitul brut pe membru de familie 

se încadrează în plafonul de 250 lei, şi că dispun de diferenţa de bani pentru 
achiziţionarea calculatorului cu o configuraţie minimă standard prevăzută în lege;  

• declaraţie notarială pentru cei care nu realizează nici un venit, nu sunt angajaţi în 
câmpul muncii, nu obţin venituri de nici un fel (persoane peste 18 ani);  

• ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu.  
Cerere va fi însoţită şi de : 

• copie a certificatului de naştere al elevului;  
• copie a actului de identitate al părintelui sau ocrotitorului legal (şi a actului care să 

dovedească calitatea de ocrotitor legal);  
• copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate ale celorlalţi membrii din 

familie;  
• adeverinţă de student sau elev pentru ceilalţi fraţi sau surori cu menţiunea că nu au 

depuse dosare în cadrul Programului Euro 200.  

Nu intră la stabilirea venitului brut: 

- alocaţiile de stat 
- alocaţiile familiale complementare  
- alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, 
- bugetul personal complementar al persoanei cu handicap   
- bursele de studii şi bursele sociale 

Cererile  SE DEPUN ÎN FORMAT ELECTRONIC PE ADRESA DE MAIL A  COLEGIULUI 
TEHNIC “INFOEL” (office@infoel.ro), cu sprijinul dirigintelui, PÂNĂ ÎN DATA DE 17 
APRILIE 2020, urmând ca documentele doveditoare să fie completate ulterior în perioada 
22.04.2020-06.05.2020 si centralizate până în 14.05.2020 conform calendarului MEC)  
 


