
Anexa 2 
  Nr. înreg./data:.................................. 
  LICEUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA, COD SIRUES 1361100446 
 

 

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului  
în vederea achiziționării unui calculator personal nou 

 
1. Subsemnatul…………………………………………………………………fiul/fiica lui ............................................... 

..………………………… si al……………………………………………….., domiciliat în (str., nr, bl, sc, et, ap, jud, 

sect, localitate) …………………………………………………….............................................................................. 

…………………………………………………………………………….………………………………............................ 

cod postal nr. ……………………………, cod numeric personal nr …………………………..................................... 

CI/BI…………………………………………………………telefon/ fax…………………………………………………....,  

e-mail…………………………………….ocupatie…………………………………………….., venit (in lei, conform 

adeverintei atasate)………………………………………………………………………., 

2. in calitate de parinte/ ocrotitor legal/ alta calitate………………………………………………… al 

…………………………………………………………………………… CNP…………………………………………….. 

CI/BI…………………………………………………………, elev al Liceului Economic „Virgil Madgearu” Constanța, 

(Secțiunea 2 se completează numai în cazul elevilor minori) 

Solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului in vederea achizitionarii unui calculator personal nou, 

reprezentand echivalentul in lei a 200 de EURO pentru un calculator. 

 

Ma angajez sa fac dovada achizitiei unui calculator nou in termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric si sa 

nu-l instrainez inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumparare. Sunt de acord ca in cazul nerespectarii 

angajamentului, sa restitui echivalentul in lei a ajuto-rului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data 

constatarii abaterii. 

 

Declar pe proprie raspundere ca familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achizitionarea 

unui calculator personal si ca acesta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusa de familia mea. 

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie folosite la intocmirea bazelor de date care vor cuprinde 

beneficiarii ajutorului financiar acordat in vederea achizitionarii de calculatoare si sa fie partial publicate, inclusiv pe 

internet, cu minim de expunere publica necesara. 

 

Cunoscand prevederile art. 326 din Legea 286/2009 privind Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe 

proprie raspundere ca toate informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice 

depuse. Ma angajez ca in cadrul schimbarii validitatii informatiilor inainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, sa 

informez Comisia de aceste schimbari. 

 

Semnatura……………………………………………… 

 

Rezervat pentru comisie: 
 
Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se incadreaza in prevederile legale pentru 
acordarea ajutorului 

   LS 

                   Nr. înreg./data: .............................. 
 
 



3. Toti ceilalti membri ai familiei care se incadreaza in prevederile pentru acordarea ajutorului (f ie acestia elevi 

sau studenti, minori sau majori) sunt: 

Nume, inițiala tatălui, 
prenume 

CNP CI/ BI 

Relația față de 
declarant în 

cadrul familiei 
(fiu, fiică, frate, 

soră, etc) 

Venit (în lei, 
cf. acte 

doveditoare) 

Unitatea de 
învățământ 
(denumire, 
adresă, cod 

postal, tel, fax, 
e-mail) 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

 
4. Toți ceilalți membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: 

Nume, inițiala tatălui, 
prenume 

CNP CI/ BI 
Relația față de declarant 

în cadrul familiei (fiu, 
fiică, frate, soră, etc) 

Venit (în lei, cf. acte 
doveditoare) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

                                                                                                                            Venit total: 

                                                                                                                            Venit pe membru de familie:  

 

 Semnătura ............................................ 


