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PROGRAMUL EURO 200 PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR IN 

VEDEREA STIMULARII ACHIZITIONARII DE CALCULATOARE 

 

 

 

 

 Beneficiarii acestui program sunt studentii invatamantului de stat sau particular acreditat, 

in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei 

pe membru de familie. 

 Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii. 

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

realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, 

alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, 

bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor 

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

altor drepturi si obligatii. 

 Stabilirea numarului de beneficiari se realizeaza in ordinea crescatoare a venitului brut 

lunar pe membru de familie, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul MEN, 

conform legislatiei in vigoare. 

 Legislatia in vigoare este: 

- Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 

achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 

nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de 

calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr.225/2020). 

    Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator in baza Legii nr.269/2004, 

beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr.2 la HG nr.1294/2004, 

pe care o vor transmite prin servicii de curierat sau prin intermediul postei electronice la 

secretariatul facultatii la care este inscris studentul. 

    Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii unui 

calculator prin programul „EURO 200” se va face pana la data de 17  aprilie 2020. 

   Analiza cererilor va fi facuta de comisia „EURO 200” constituita in cadrul UMFVBT: 

- Prorector Social Administrativ – prof.univ.dr. Dumitrascu Victor 

- Consilier juridic – jr. Levai Codrina 

- Contabil sef – ec. Stepan Mihaela 

- Director Social Adm. – ing. Filip Gratiela Elena 

- Presedinte SSMT – student Lieb Katharina 

 

 

 

 

 


