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Informații utile pentru a sprijini elevii de la Liceul cu Program Sportiv în vederea 

achiziționării de calculatoare prin programul EURO 200 

Prevederi legale: 

• Legea nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării schiziționării 

de calculatoare. 

• HG 1294/2004 

• HG nr 225/2020 

CERERILE SE VOR DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 17 APRILIE 2020. Profesorii diriginți au 

obligația de a anunța părinții cu privire la acest program și de a-i îndruma să completeze 

cererile până la data menționată. În acest document, veți regăsi un model de cerere, dar acestea 

pot fi scrise și de mână și trimise pe e-mailul școlii: lps_css2003@yahoo.com ca fotografie.  

Tot în acest document, după modelul cererii care trebuie depusă, regăsiți și calendarul acestui 

program. 

VĂ RUGĂM SĂ ÎNȚELEGEȚI CĂ ESTE FOARTE IMPORTANT CA ACESTE 

INFORMAȚII SĂ AJUNGĂ LA PĂRINȚI, DEOARECE TREBUIE SĂ ASIGURĂM 

EGALITATEA DE ȘANSE A ELEVILOR NOȘTRI. 

Veți informa părinții că după depunerea cererilor, la dosar va mai fi nevoie și de următoarele 

acte: 

a) copie a certificatului de naştere 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 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; 

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 şi 

că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; 

f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul 

şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;  

g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din 

anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării 

de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;  

h) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 

50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I. 
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cod SIRUES:                                                                                             Nr. înreg./data: ..................................  

 

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator 

personal nou 

(1) Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ..........................................., fiul/fiica lui 

.................................................. şi al....................................................... domiciliat în: 

str.............................................. nr. .............., bl. ..............., sc. ............., et. ............, ap. ............, jud. 

Arad, localitate .................................. cod poştal ....................., cod numeric personal 

..........................................................., CI/BI seria ................................. nr ........................., telefon/fax: 

...................................................., e-mail: ..........................................., ocupaţie 

................................................, venit (în lei, conform adeverinţei ataşate): 

.................................................................. 

(2) În calitate de părinte |_|/ocrotitor legal |_|/altă calitate |_|: ........................................... al 

........................................................, cod numeric personal: ........................, CI/BI SERIA 

..................................... nr .................................... elev la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV din localitatea 

ARAD, judeţul ARAD, solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării 

unui calculator personal nou, reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator. 

Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea 

bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare. Sunt de 

acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar 

acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării abaterii. 

Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului 

pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea 

ajutorului depusă de familia mea. Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la 

întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim de 

expunere publică necesară.  

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal*) privind falsul în declaraţii, confirm pe 

proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de 

actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul 

legal pentru depunerea cererilor, să informez Comisia de aceste schimbări.  

 

Semnătura 

..................................................... 

 

Rezervat pentru comisie:  

Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează 

în prevederile legale pentru acordarea ajutorului. 

 

LS 

 

 

 

 

 

 

Nr. înreg./data: ........................... 
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(3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia 

elevi sau studenţi, minori sau majori) sunt: 

Nume, ințiala tatălui, 

prenume 

Cod numeric 

personal 

CI/BI Relația față de 

declarant în 

cadrul familiei 

(fiu, fiică, 

frate etc.) 

Venit (în lei 

conform 

actelor 

doveditoare) 

Unitatea/ instituția de 

învățământ (denumire 

adresă, cod poștal, telefon, 

fax, e-mail) 

      

      

      

      

 

(4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: 

 

Nume, ințiala tatălui, prenume Cod numeric 

personal 

CI/BI Relația față de 

declarant în cadrul 

familiei (fiu, fiică, 

frate etc.) 

Venit (în lei conform 

actelor doveditoare) 

     

     

     

     

   Venit total:  

 

   Venit pe membru de 

familie: 

 

 

NOTĂ: Secţiunea 3 se completează numai în cazul elevilor/studenţilor minori. Secţiunile 1, 2 şi 4 se 

completează obligatoriu. 

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din 

unitatea/instituţia de învăţământ. 

 

Semnătura 

..................................................... 

*) A se vedea art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. 
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