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ANUNȚ 
privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării 

achiziționării de calculatoare  

 
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii 

 
Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt elevii şi studenții ai învățământului de 

stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri 

brute lunare de 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. 

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

beneficia de prevederile prezentei legi, depun o cerere de acordare a ajutorului financiar 

pentru achiziționarea unui calculator (cererea se găsește la secretariat), însoțită de 

următoarele acte:  

a) 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;  

b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale 

celorlalți membri ai familiei; actele prevăzute la aliniatele a și b vor fi prezentate obligatoriu 

și în original pentru conformitate; 

c) 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. 

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei, din 

luna precedent depunerii cererii;  

e) 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: HG nr. 1294/2004 și HG nr. 297/2018) şi că dispun 

de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă 

standard; 
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f) 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;  

g) 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;  

h) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că 

studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii 

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 

pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I. 

i) adeverință de venit de la Administrația financiară; 

i) ancheta socială de la primărie pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit  și 

a celor referitoare la bunurile familiei; 

j) adeverință/declarație  primărie – pământ;  

 

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 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. 

Cererea depusă de părinți, tutori sau ocrotitori legali, după caz, cuprinde si o 

declaratie potrivit careia se angajeaza sa cumpere un calculator nou in termenul de 30 

de zile de la primirea documentului de achizitionare si sa nu-l instraineze inainte de 

expirarea perioadei de 3 ani de la cumparare. In cazul nerespectarii angajamentului, 

beneficiarul subventiei va restitui echivalentul in lei a ajutorului financiar acordat, calculat la 

cursul de schimb de la data constatarii abaterii. 
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