
 

 Cerere tip care se completează însoțită de următoarele documente: 

 a) copie  act de identitate elev, 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 (( nu și pentru 

cei care sunt majori și nu au nicio ocupație);  

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: 

1. Adeverințe de salariat cu salariul brut realizat în luna martie 2020 ale părinților, pe adeverințe trebuie să se 

precizeze valoarea brută a tichetelor de masă primite în luna martie 2020  SAU faptul că nu au beneficiat de 

tichete de masă pe luna martie 2020); 

2. Copii dupa cupoanele de șomaj / pensie / luna martie 2020 pentru cei care nu sunt salariați (șomeri) sau 

pensionari; 

3. Dacă părinții nu sunt salariați / șomeri indemnizați / pensionari este necesară o declarație prin notariat precum 

că, nu au nicio sursă de venit. 

e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, 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, cu modificările și completările ulterioare (maxim 250 lei brut);  

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

- familia sa nu a mai beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziționarea unui calculator.  

f) adeverinţă de elev eliberată de către CT ”Miron Costin”; 

g) adeverinţă eliberată de către CT ”Miron Costin” sau de către unitatea de învăţământ gimnazial (pentru elevii claselor a 

IX-a) din care să rezulte media generală din anul şcolar 2018-2019 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare ; 

 h) adeverinţă eliberată de către CT ”Miron Costin” sau de către unitatea de învăţământ gimnazial (pentru elevii claselor a 

IX-a) din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar 2018-2019 pentru acordarea unui ajutor financiar 

în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare; 

i) Adeverință de la Administrația Financiară din care să rezulte că părintii nu sunt privatizați ; 

j) Adeverință de la Primărie din care să rezulte că familia nu are pământ, iar dacă are să se specifice venitul brut agricol 

lunar pe membru de familie. 

 

NOTĂ: 

- La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie de maxim 250 lei  nu se iau  în calcul: alocația de stat, 

alocația complementară pentru familiile cu mai mulți copii, alocația de susținere pentru familia monoparentală,  

bursele de studii și bursele sociale, ”Banii de liceu”, bursele profesionale ; 

- Efectuarea Anchetei sociale și evaluarea cererilor se realizează în perioada 22 aprilie – 14 mai 2020, conform 

calendarului; 

- Adeverințele specificate la punctele g), h) vor fi atașate la dosar de către secretariatul Colegiului Tehnic ”Miron 

Costin” pentru elevii claselor X, XI, XII ; 

- Adeverința specificată la punctul f) va fi atașată la dosar de către secretariatul Colegiului Tehnic ”Miron Costin” ; 

- Dosarele se depun până la data de 17.04.2020; 

- Relații: telefon 0733988373 (între orele 8 – 12) sau pe adresa de email ctmcroman@yahoo.com 

 


