
PROGRAMUL „EURO 200” - pentru acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare  2022 

 

Beneficiarii acestui program sunt elevii care provin din familii cu un venit 

brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie , conform H.G. nr. 

297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 

nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării 

calculatoarelor, aprobată prin H .G. nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficia l 

nr. 408/ 14.05.2018. 

 

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii 

nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea de 

învătământ la care este înscris elevul  însoțită de următoarele documente .  

 

 ACTE NECESARE 

 

 cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice) - cererea  va fi completată în cazul 

elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz; 

 

 copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului împreună cu o copie a 

actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească 

calitatea de ocrotitor legal, după caz; 

 

 copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți 

membri ai familiei; 

 

 adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau 

student a celorlați frați/surori; 

 

 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;  

 

 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; 

 



 acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei ; la stabilirea venitului 

brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, 

realizate de membrii familiei în luna precedent depunerii cererii, cu exceptia: alocației de 

stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor 

sociale; 

 

 adeverințe de venit de la ANAF pentru ambii părinți 

 

 anchetă socială de la Primărie; 

 

 adeverință de la Primărie din care să rezulte dacă sunt deținători de terenuri sau 

beneficiază de ajutoare sociale; 

 

 declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a 

ocrotitorului legal, după caz, sau data personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau 

egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadreaza în 

plafonul prevăzut de art. 2 , alin. 1 (b) din H.G. nr. 297/03.05.2018 și că dispun de 

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

stabilită de H.G. 225/26.03.2020 

 

 

     Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii . 

 

     

 


