Kedves diákok!

A Román Kormány az idén is meghirdette az „Euro 200”- as programját, melynek
keretén belül azok a diákok, akik teljesítik a feltételrendszert, 200 euró támogatásban
részesülnek számítógép/laptop vásárlása céljából. Az alábbiakban található a típus kérés
amelyet gondosan és pontosan ki kell tölteni majd a többi irattal együtt postai uton
visszaküldeni az iskola címére: Gheorgheni, str. Lacu-Rosu, nr. 149, cod postal 535500.
Beküldési határidő: 2020 április 17 (az iskolánál kell legyen)!!!
Fontos: az egy főre eső jövedelem a családban nem haladhatja meg a 250 lej/fő
bruttót!!!!
Támogatási iratcsomó összeállításához szükséges iratok!!!!
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naștere 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 și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei;
c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau
student a celorlalți frați/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se vor depune în copie, cu condiția ca, la
depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original.
a) születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány másolata / gyámságot igazoló
okiratok
b) többi családtag születési bizonyítványa vagy személyi másolata
c) testvér/ek iskolaviszonyát bizonyító igazolás
d) a családtagok jövedelmét igazoló iratok (eredetiben)

A támogatás megszerzéséhez szükséges feltételek !!!!!
(1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2din Legea nr. 269/2004 care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) suntelevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de
ani;
b) au un venit brut pe membru de familie sub 250 lei.

(2) Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau
soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(4) Este asimilată termenului "familie" şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte
împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului "familie" bărbatul şi
femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc
împreună.
(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre
soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament
familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

