
EURO 200 

 

Stimați studenți, 

A fost lansat programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziționării de calculatoare pentru anul 2022. 

Până la data de 14 aprilie 2022, ora 15, studenții doritori (care au vârsta până în 26 de ani) şi care 

împlinesc condițiile cerute de lege (Legea nr. 269 / 2004 cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârea Guvernului Nr. 1294 / 2004), vor depune la Decanatul facultății dosarul cu actele 

necesare.  

Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de 

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

membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei(Cf. HG 297/03.05.2018). 

Necesar la dosarul depus este adeverința eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte 

că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru 

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți 

studenții, cu excepția studenților din anul I. 

Ajutorul financiar prevăzut reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat 

la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii 

precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat. 

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 excepția: alocaâiei de stat, alocației 

familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului 

personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, 

precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor 

drepturi şi obligații. 

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe 

membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului 

Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare. 

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă 

sprijinul financiar, ce trebuie să includă și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare 

și un program antivirus, este următoarea: 

a) pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor 

minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; 

monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic; 



b) pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 

MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; rezoluție 

minimum 1.366 x 768; DVD; 

c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 

sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 

10“. 

Actele necesare sunt aceleași ca pentru bursa socială, se iau in calcul veniturile obținute în luna 

precedentă depunerii cererii: 

• adeverinţe de la administraţia financiară (ANAF) pentru fiecare membru major al familiei 

şi student (pentru alte venituri, decât salariul - ex. venituri din chirii, activităţi comerciale 

etc.);  

• adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi si al studentului pentru atestarea 

venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol): 

• adeverinţe cu venitul net al părinţilor/studentului în luna precedentă după caz: 

• Documente justificative privind veniturile părinţilor (adeverinţe din care să rezulte veniturile 

nete totale lunare în luna precedentă ale fiecărui părinte şi, eventual, ale studentului 

/studentei, dar și a fraților care sunt studenți și au venituri,  

•  cupoane de pensie (indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau alte fonduri),  

• copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară,  

• adeverinţă de şomaj,  

• venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, 

•  indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă,  

• alocaţii de stat pentru copii etc.); 

• copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor 

familiei (părinţi şi ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor); 

• declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii 

unde îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o 

formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii; 

• adeverinţă de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului 

minim garantat; 

• cupoane de pensie de urmaş în luna precedentă si copie după certificatul de deces al 

părintelui (părinţilor); 

• cupoane de pensie alimentară pe lunile în luna precedenta si copie după sentinţa de divorţ a 

părinţilor; 

• adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului + cupoanele de alocaţie pentru 

aceştia în luna anterioara (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru 

copii, precum şi alocaţiile suplimentare); 

• adeverinţă de la casa de copii, pentru studenţii asistaţi de aceste instituţii; 



• anchetă socială, pentru cei care realizează 0 lei venit mediu net lunar pe membru de familie. 

✓ Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele acte: 

 

• documente din care să reiasă veniturile proprii,  dacă este cazul;  (cupoane de 

• pensii urmaș, adeverința de la locul de muncă al studentului/studentei)  

• copii ale certificatelor de deces ale părinţilor. 

• adeverinţă de la ANAF si primărie 

• copie de pe cartea de identitate 

• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi 

• alte venituri decât cele declarate 

 

✓ Studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial vor depune 

următoarele documente: 

 

1. documente justificative privind situaţia lor: adeverinţe din care să rezulte că solicitantul 

provine dintr-o casă de copii sau copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se 

află în plasament familial; 

2.   documente din care să reiasă veniturile proprii, după caz: cupoane sau adeverinţă pentru 

alocaţia de plasament, adeverinţă de salariu net etc.; 

3.   declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate. 

4.   Adeverinţă de la ANAF si primărie 

5.   Copie de pe cartea de identitate 

 

 


