
1 Cerere tip

2 Act de identitate al studentului(copie si original);

3 Certificatele de nastere si/sau ale actele de identitate, ale membrilor familiei

(original si copie)

4 Adeverinta de la institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau 

student a celorlalti frati/surori;

5 Actele doveditoare, in original, privind veniturile brute cu caracter permanent 

realizate de catre membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii;

6 Declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal

sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu varsta

mai mare sau egala cu 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie 

se incadreaza in plafonul de 250 lei/luna si ca dispun de diferenta de bani pentru

achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;

7 Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant din care sa rezulte ca studen-

tul a promovat minimum 45 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii

pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calcu-

latoare, pentru toti studentii, cu exceptia studentilor din anul I.

8 Veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor mobile si imobile pro-

prietate a familiei - daca este cazul

Documentele se pot depune in copie, cu conditia ca, la depunerea cererii, solici-

tantul sa prezinte si actele in original.

Copiile se confrunta cu originalul, pe ele se trece mentiunea"conform cu originalul"

pe fiecare pagia, sub semnatura primitorului si a solicitantului.

   Toate veniturile realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii

cererii.

Nu se iau in calcul:

a) alocatii de stat, alocatie familiala complementara si alocatie de sustinere familie

monoparentala,

b) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap

c) bursele de studii/ sociale

d) drepturi sociale care cf. legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi si

obligatii

CONTINUT DOSAR SOLICITANT PROGRAM "EURO 200"

(achizitionare calculator)

DOCUMENTE NECESARE STABILIRE VENIT BRUT LUNAR

PE MEMBRU DE FAMILIE


