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Vă readucem la cunoștință  
 

ACTELE NECESARE 
în vederea obţinerii 

SPIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZIŢIONAREA  UNUI CALCULATOR (Euro 200) 
 
Dosarele  pentru obţinerea  sprijinului  financiar  în  vederea  achiziţionării  unui calculator ce 
pot fi depuse de studenţii cu vârsta de până în 26 de  ani,  se  primesc până la data de 
17.04.2020 şi trebuie să conţină, după caz, următoarele acte: 

1. Adeverinţă din care să rezulte venitul brutal fiecărui părinte pentru luna martie 2020; 
2. Cupoane de pensie ale părinţilor pentru luna martie2020; 
3. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambiipărinţi; 
4. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambiipărinţi; 
5. Copii după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şipreşcolari; 
6. Copie după  buletinul de identitate a studentului care solicită ajutorul financiar; 
7. Copii după  actele de identitate ale membrilor familieistudentului; 
8. Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari sau studenţi în  care  se va 

menţiona dacă au beneficiat  de  acest  ajutor  financiar  sau au depus  dosar  pentru 
obţinerea acestui ajutor financiar; 

9. Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament 
familial; 

10. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la Casa de Copii şi 
declaraţie de venituri dată la Notariat; 

11. Copii după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi; 
12. Declaraţie legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează 

venituri. 
13. Declaraţia pe propria răspundere, legalizată la Notariat, din partea membrilor de 

familie  care au depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv  a  studentului care solicită sprijinul  
financiar) că nu sunt căsătoriţi, că nu sunt angajaţi, că nu desfăşoară activităţi 
aducătoare de venituri (unde este cazul) precum şi că nu au beneficiat de acest ajutor 
financiar şi nu au depus dosar pentru obţinerea acestui ajutor financiar el şi nici un alt 
membru al familiei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui 
calculator cu o configuraţie minimă standard  
 
IMPORTANT 
 

VENITUL  BRUT  PE  MEMBRU  DE  FAMILIE PE  LUNA MARTIE  2020 TREBUIE SĂ FIE 
MAI MIC DE 250 LEI (conform HG 297/03.05.2018). 

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR CARE 
SEMNEAZĂ. 

 

Cererea (anexată)  și documentele se vor transmite prin curierat sau prin 
intermediul poștei electronice (prin email, la secretariat) 
 

 

 

 



 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

Nr. înreg….………....................... 
 
 
 

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în 

vederea achiziționării unui calculator personal nou 

 
 

(1) Subsemnatul (numele, inițiala tatălui, prenumele) 

............................................................................................................., fiul/fiica lui  

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

sect. localitate)  ................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

cod poştal nr.  ............................., cod numeric personal  ...................................................., CI 

seria........, nr. .........................., telefon/fax: .................................., e-

mail:....................................................................................., ocupație ....................................., 

venit (în lei, conform adeverinței atașate): .................................. 
 

(2) în calitate de părinte [] / ocrotitor legal [] / altă calitate []:  ................................................... al  

..........................................., cod numeric personal: ......................................................... , CI/ Bl  

..............................., elev /student la (unitatea de învăţământ) .............................................. 
 

...........................................................din localitatea .............................................., Județul 

................................................, 
 

Solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal 

nou, reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator. 
 

Mă angajez să fac dovada achiziției unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului 

valoric şi să nu î1 înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare. Sunt de acord ca în 

cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat, calculat la 

cursul de schimb de la data constatării abaterii. 
 

Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru 

achiziționarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă 

de familia mea. 
 

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

beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziționării de calculatoare şi să fie parţial 

publicate, inclusiv pe internet, cu minim de expunere publică necesară. 
 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere 

că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse. 

Mă angajez ca în cazul schimbării validității informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea 

cererilor, să informez Comisia de aceste schimbări. 
 

Semnătură….. 
 

 

Rezervat pentru comisie: 
 

Informaţiile  sunt  corecte  şi  conforme  cu  actele  doveditoare  prezentate.  Cererea  se  încadrează  în 

prevederile legale pentru acordarea ajutorului. 
 

 

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

 

 



 

 

ANEXA Nr. 1 

(Anexa nr. 1 la normele metodologice) 

 
CALENDARUL 

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare  

începând cu anul 2020 
 

 
 

Stabilirea şi numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a 
comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ 

Până la 6 aprilie 

Depunerea cererilor Până la 17 aprilie 

Efectuarea  anchetelor  sociale  şi  evaluarea  cererilor  de  către  comisiile  
din  unităţile  şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de 
anchetă socială 

22 aprilie-14 mai 

Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului 
dedicat 

15-22 mai 

Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei nominale a 
beneficiarilor 

25 mai 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 26 mai 

Depunerea contestaţiilor 25- 29 mai 

Rezolvarea contestaţiilor 2- 9 iunie 

Afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ 11 iunie 

Afişarea  pe  portalul  Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  a  listei  
finale  a  beneficiarilor, aprobată prin ordin al ministrului 

 
6 iulie 

Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
şi distribuirea către inspectoratele şcolare/universităţi 

 
6-27 iulie 

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 27 iulie-14 august 

 
Achiziţionarea de calculatoare 27 iulie-12 octombrie 

Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de 
predare-primire de către elevi şi studenţi 28 iulie-15 octombrie 

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor 
de pe facturi şi de pe procesele- verbale de predare-primire spre 
decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile  din instituţiile de 
învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul 
dedicat 

 
25 iulie-30 octombrie 

 
Decontarea către operatorii economici 30 iulie-20 noiembrie 

 


