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                      LICEUL TEORETIC                                   MINISTERUL        
                     ”EMIL RACOVIȚĂ”      EDUCAȚIEI                                        
                          BAIA MARE   NAȚIONALE 
 

 
PROGRAMUL „EURO 200” 

 
 
 

I. CRITERII DE ACORDARE  
 

1. Beneficiază de „Programul Euro 200” elevii/studenții în vârstă de până la 26 ani, 
care provin din familii a căror VENIT BRUT LUNAR PE MEMBRU DE 
FAMILIE, realizat în luna  anterioară  depunerii dosarului (respectiv martie 2021), 
este de MAXIMUM 250 LEI, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de 
protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit 
precizate mai sus. 

2. Ajutorul se acordă pe bază de cerere, formulată de către unul din părinți, tutore sau 
curator, după caz. 

3. Ajutorul de acordă o singură dată în cadrul unei familii! 
4. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultima lună 
anterioară depunerii cererii (respectiv martie 2021), cu excepţia: alocaţiei de stat, 
alocaţiei complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, 
bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii 
si a burselor, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate 
de la stabilirea altor drepturi și obligații. 

5. În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi 
valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea 
acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) - (4) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de 
bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4 - 6 la Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

II. ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 “EURO 200” 2020-2021 

 
 
DOSARUL PLIC  va cu prinde : 

 
1. CERERE TIP*), va fi completată de către reprezentantul legal. 
 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente ( CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR 
PLIC  ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) : 
 
2. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI - 
cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii 
care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă 
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vor trece menţiunea "Conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 
primitorul, cât si solicitantul. 
 
3. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL 
- cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii 
care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă 
vor trece menţiunea "Conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 
primitorul, cât si solicitantul.  
 
4. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI 
MEMBRI AI FAMILIEI**) - cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si 
actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu 
copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare 
pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul. 
 
(**Termenul familie desemnează soțul si soția sau soțul, soția şi copiii lor necăsătoriți, care locuiesc si 
gospodăresc împreună. 
      Este asimilată termenului familie şi situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii 
aflați în întreținerea sa. 
     Se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care 
locuiesc si gospodăresc împreună.) 
 
5.ADEVERINŢE DE ELEVI/STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI – emise de unităţile de 
învăţământ unde sunt elevi/studenţi. 
 
6. 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 Legea nr. 297/03.05.2018 (respectiv 250 lei) şi că dispun de diferenţa de bani 
pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard. 
 
7. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE  MEMBRILOR 
FAMILIEI,  după caz: 
 

- ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR realizat in ultima lună anterioară depunerii 
dosarului (martie 2021) pentru membrii familiei ce au statutul de angajaţi;  

SAU 
- CUPOANELE DE PENSIE pentru ultima lună anterioară depunerii dosarului (martie 
2021) pentru pensionari;  

SAU 
- CUPON DE LA SOMAJ/ADEVERINŢĂ DE LA AJOFM pentru membrii familiei 
care sunt şomeri, pentru ultima lună anterioară depunerii dosarului (martie 2021); 
AJUTORUL DE ŞOMAJ NU este considerat venit; 

SAU 
- DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membrii majori care nu au 
realizat venituri în ultima lună anterioară depunerii dosarului (martie 2021) 

 
8. Hotărârea de divort şi cupon de pensie alimentara pentru martie 2021  – dacă este cazul 
(copie şi original, diriginţii urmând să menţioneze  "conform cu originalul" pe fiecare pagină, 
sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul); 
 
9. Certificat de deces (părinte)  și cupon pensie de urmaș luna martie 2021 - unde este cazul 
(copie şi original, diriginţii urmând să menţioneze  "conform cu originalul" pe fiecare pagină, 
sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul); 
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10. ADEVERINŢĂ CU MEDIA GENERALĂ SI NUMĂRUL DE ABSENŢE 
NEMOTIVATE din anul școlar  2018-2019 (adeverinţa se eliberează de la unitatea şcolară la 
care a absolvit anul şcolar precedent, respectiv 2018-2019). 
11. ADEVERINŢĂ DE LA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI, CA DETIN 
sau NU TEREN AGRICOL. Pentru cei care dețin, pe adeverință se va preciza venitul aferent 
suprafeţei agricole în 2020. 
 
12. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ (ANAF) privind veniturile 
obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru 
fiecare părinte şi fraţi majori, în parte. 
 
13. ANCHETA SOCIALĂ***)  Efectuată obligatoriu în perioada prevăzută de calendarul de 
desfăşurare, respectiv  22 aprilie -14 mai 2021 de către autoritățile locale pentru verificarea 
veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei elevului care 
solicita ajutorul financiar (Primăria din localitatea de domiciliu al elevului; elevii din Baia 
Mare se adresează Serviciului Public de Asistenţă Socială Baia Mare, Str. Dacia nr.1 - 
Telefon 0262-211949). 
 
(***La termenul predării dosarului la secretariat, acesta nu va conţine ancheta socială. 
ANCHETA SOCIALĂ se va depune ulterior la secretariat, în perioada 22 aprilie – 14 mai 
2021) 
 
 
 
 


