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Program „EURO 200” 

 AJUTOR PENTRU ACHIZIŢIONARE CALCULATOARE 
 
 
 

Data limită pentru depunere 21 aprilie 2016 
 CEREREA TIP SE COMPLETEAZĂ LA SERVICIUL SECRETARIAT 

 BENEFICIARII ACESTUI PROGRAM POT FI STUDENŢII CU VÂRSTA PÂNĂ LA 26 

ANI, CARE PROVIN DIN FAMILII CU VENITURI BRUTE LUNARE DE MAXIMUM 

150 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE. 

 
1. Copie xerox B.I. / C.I. sau a certificatului de naştere pentru studentului solicitant; 
2. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate ale celorlalţi membri 

ai familiei; 
3. Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ / unităţile din care să rezulte calitatea de 

elev/student a celorlalţi fraţi/surori; 
4. Acte doveditoare în original privind veniturile membrilor familiei: 

 Adeverinţa din care să rezulte *VENITUL BRUT al fiecărui părinte 
pentru luna februarie 2016; 

 Cuponul de pensie pentru luna februarie 2016 (unde este cazul); 
 Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi; 
 Adeverinţă de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 

5. Declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să rezulte: 
*– că venitul brut lunar pe membru de familie nu depăşeşte 150 lei (venit 
brut); 
*– că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu 
o configuraţie minimă standard; 
– că nu sunt angajaţi, iar în cazul studenţilor angajaţi adeverinţă cu venitul brut 
pe luna februarie 2016; 

6. adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în 
anul universitar anterior (excepţie fac studenţii anului I); 

7. Copia xerox a Hotărârii judecătoreşti pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în 
plasament familial; 

8. Declaraţie legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează sau nu realizează 
venituri; 

9. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la casa de Copii şi 
declaraţie de venituri dată la Notariat; 

 

IMPORTANT 
 

 Venitul BRUT mediu pe membru de familie pe luna  FEBRUARIE 2016 trebuie să 
fie 150 lei. 

 TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ŞI DATA EMITERII, 
NUMELE ÎN CLAR AL PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ, ŞTAMPILA APLICATĂ PE 
SEMNĂTURA PRINCIPALĂ. 


