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ANUNȚ 

 

Programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare se va derula și în anul 2020. 

 

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;  

b) au venituri brute lunare  mai mici sau egale cu 250 lei pe membru de familie. 

 

Ajutorul financiar  reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator personal 
nou.  
 
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. 
 

Părinții sau ocrotitorii legali (tutore sau curator) ai elevilor care au dreptul de a beneficia de prevederile 

prezentei legi, depun (transmit) o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator 

până pe data de 17 aprilie 2020 (*modelul cererii va fi furnizat folosind orice mijloc de comunicare  la distanță de către 

învățătorul sau dirigintele fiecărui colectiv de elevi).  

 

IMPORTANT!!!!   În vederea depunerii cererii și a documentelor doveditoare pentru 

stabilirea eligibilității solicitantului, nu este obligatorie deplasarea acestuia la sediul unității 

noastre școlare, cererea fiind acceptată și dacă este transmisă prin poștă sau alt mijloc de 

comunicare (fax: 0236823860, e-mail: elenadoamna2006@yahoo.com).  

Termen de depunere a cererilor: 17 aprilie 2020. (*doar cererile se transmit prin poștă, email 

sau alt mijloc de comunicare la distanță, gen whatsapp sau messenger către diriginte/învățător). 

 

Pentru informații suplimentare sau clarificări puteți contacta învățătorul/dirigintele 

folosind mijloacele de comunicare la distanță (telefon, e-mail, whatsapp, messenger). 
 

În sensul Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294 din 13 august 2004, 

termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi 

gospodăresc împreună. Este asimilată termenului "familie" şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte 

împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. În sensul definiţiei se asimilează termenului "familie" bărbatul şi 

femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 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. 

 

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de 

membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale 
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complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar 

acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale 

care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. 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. 

Părinții,  tutorii, reprezentanții legali sau ocrotitorii legali (tutore sau curator) ai elevilor care au dreptul 

de a beneficia de sprijinul financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, vor da o declaratie pe 

propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește suma de 250 lei şi că 

dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;  

În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: media 

generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru 

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. 

 

TERMEN DEPUNERE CERERI                                                             PREȘEDINTE COMISIE, 

17.04.2020                                                                                       DIRECTOR  Prof. Alina GRIGORE 

 

Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului (*pe baza cererilor primite, unitatea școlară va sprijini 

efectuarea anchetelor sociale, colaborând cu reprezentanții primăriei sau utilizând documentele doveditoare 

corespunzătoare din  dosarele existente în școală ale elevilor beneficiari de bursă socială): 

1) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului împreună cu o copie a actului 

de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, 

după caz;  

2) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai 

familiei;  

3) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a 

celorlalți frați/surori, precum și că nu au depus la instituțiile respective, cerere pentru calculator. 

4) acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei, din luna precedent 

depunerii cererii (martie 2020); Actele doveditoare ale veniturilor vor fi cele emise de către administrațiile 

financiare din localitatea de domiciliu. 

5) adeverință de venit de la Administrația financiară; 

6) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului 

legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de 

art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare şi că dispun de diferența 

de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard; 

7) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul 

din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;  

8) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe 

nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;  

 

Legislația în vigoare și comunicările MEC privind derularea programului EURO 200 și modelul de cerere  

sunt postate pe site-ul școlii  www.scoalaelenadoamna.ro – secțiunea Noutăți - Programul 

guvernamental EURO 200. 

http://www.scoalaelenadoamna.ro/


 

 

 

CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând 

cu anul 2020  

(conform HG 225/2020) 

 

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 

 


