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CERERE DE SUBVENŢIE  

echipament pentru acces la Internet şi abonament pentru un an 

Subsemnatul(a),___________________________________, elev(a) la liceul 

_____________________________,localitatea ________________________________în clasa______, media 

generală a anului școlar 2016-2017 ________, CNP_____________________________, CI seria________, 

nr._____________., Nr.matricol___________, cu domiciliul în localitatea _____________________________, 

str.______________________________________________, nr._______,tel.:________________, adresa e-

mail:___________________________, extensia UTC-N la care depun prezenta cerere_____________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea pachetul de Internet mobil Date Surf S – (cu trafic de date şi Internet 4 

G), pe baza criteriilor din Procedura de acordare a subvențiilor, în cadrul proiectul CNFIS-FDI-2017-0122 al 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca.  

Îndeplinesc următoarele criterii pe care le marchez cu X în tabelul de mai jos (în coloana gri). 

Criteriu mediu rural: 

1 pct. localitatea rurală de domiciliu se află la o distanță de peste 15 km faţă de liceul la care 

studiez 

 

Criterii sociale: 

1 pct.  elev orfan de un părinte;  

2 pct. elev orfan de ambii părinți sau provenit din case de copii sau din plasament familial, 

cu vârsta sub 26 de ani; 

 

2 pct. elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru 

de familie intre 901-1100 lei); 

 

3 pct.  elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru 

de familie intre 701-900 lei); 

 

4 pct. elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru 

de familie intre 501- 700 lei); 

 

5 pct.  elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru 

de familie mai mic sau egal cu 500 lei) sau elev fără nici un venit; 

 

Criterii performanță școlară: 

1 pct. media generală a anului școlar precedent este între 8,00 și 9,00 (inclusiv)   

2 pct.  media generală a anului școlar precedent este peste 9,00;  
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Venitului net pe membru de familie este de_________________________________________lei; 

Subsemnatul(a),______________________________, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte 

în fiecare detaliu şi înţeleg că organizatorul subvenției are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care aceasta 

declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul 

în declaraţii.  

Data:          Semnătură elev, 

 

 

Certificăm faptul ca datele completate de către elev sunt în conformitate cu realitatea și susținute de acte 

doveditare*, depuse în dosarul elevului existent la secretariatul liceului în anul școlar 2017-2018. 

 

Diriginte clasa _______                         Director Liceul _____________________ 

Nume, Prenume________________________                      Nume, Prenume_____________________ 

Semnătura             Semnătura și ștampilă 

*Copii ale acestor acte doveditoare certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura directorului de liceu vor fi puse la 

dispoziția comisiei de desemnare a beneficiarilor subvenție, la cerere. 

 

 

 

Rezoluţia comisiei 

de desemnare a 

beneficiarilor 

subvenției 

Punctaj mediul rural 

(max. 1 punct) 

Punctaj criteriul 

social 

(max. 7 puncte) 

Punctaj performanţe 

școlare 

(max. 2 puncte) 

Punctaj total 

(max. 10 puncte) 

    

 

Comisie:        Semnături 

1. _______________________________   _______________________________ 

2. _______________________________   _______________________________ 

3. _______________________________   _______________________________ 

 


