
 
ANUNȚ  IMPORTANT! 

 
PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI EURO 200 

IN ANUL 2017 
 

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI 
FINANCIAR DE 200 EURO, PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE 
CALCULATOARE ÎN ANUL 2017, SE VA FACE PÂNĂ LA DATA DE 21 
APRILIE 2017  
 
Beneficiarii acestui program sunt persoanele prevăzute la art. 2 din 
Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
 

a) sunt studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, cu o 
vârstă de până în 26 de ani;  
 

b) provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 RON pe 
membru de familie.  

 
Dosarele pentru obţinerea ajutorului financiar de 200 de euro se depun, 
până la data de 21.04.2017, la SECRETARUL ŞEF al Universităţii (Palatul 
Apor), et. 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CE TREBUIE SA ȘTIȚI ! 
 

- Acordarea ajutorului se realizează în ordinea crescătoare a 
venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate 
de MEN. 
 

� Dosarul conţine următoarele documente:  
 
a) cerere tip (de descarcă de pe site-ul UAB sau se solicită la secretariatele 
facultăţilor);  
b) copii după certificatul de naştere şi actul de identitate al studentului; 
Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă 
obligatoriu şi documentele originale.  
c) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după 
caz, ale celorlalţi membri ai familiei;  
Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă 
obligatoriu şi documentele originale  



d) adeverinţe de la instituţiile/unităţile de învăţământ din care să rezulte 
calitatea de elev sau student, pentru fraţi/surori, după caz;  
e) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei  
 - adeverinţă privind venitul din salarii, venituri agricole, cupon de pensie, etc. 
-  anchetă socială eliberată de primăria de domiciliu  
Notă: 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: alocației de stat, alocației familiale complementare, 
alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal 
complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și a 
burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt 
exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.  
f) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, 
reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată de 
persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, prin care se declară 
că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul 
prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de 
diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie 
minimă standard.  
g) adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul 
a promovat minim 50 de credite în anul universitar anterior depunerii 
cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare, pentru toții studenții, cu excepția 
studenților din anul I.  
Notă: În situația în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de 
departajare pentru studenți vor fi obținerea a minim 50 de credite în anul 
universitar anterior depunerii cererii.  
 
� Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.  

� Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip 
calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau 
dispozitivele echivalente.  

� Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru 
achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 
269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:  

- pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 
800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 
GB; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; unitate DVD; monitor LCD 
minimum 17"; tastatură, mouse optic;  

- pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă 
procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; HDD 
minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie minimum 1.366 x 
768; DVD;  



- 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".  

- Calculatoarele a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar 
potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor 
cuprinde în mod obligatoriu şi software de bază licenţiat, incluzând un 
sistem de operare şi un program antivirus."  

 
� Persoanele din cadrul instituţiei de învăţământ, desemnate de catre 
preşedintele comisiei din unitatea/instituţia de învăţământ, vor 
confrunta actele originale cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece 
menţiunea conform cu originalul pe fiecare pagina, sub care vor semna 
atât primitorul, cat si solicitantul.  
 
� Termenul „familie” desemnează persoanele prevăzute la art. 2, alin 3, 
4, 5, şi 6 din Normele Metodologice de aplicare a legii.  
 

Secretar şef Universitate 
Hava Cristina  


