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Informa
aţii privind înscrierea în Program
mul ,,EURO
O 200”
În atenţia sttudenţilor
Universităţi
U
ii ,,Vasile Alecsandri”
A
din Bacău
ÎÎn baza Legii
L
269/2004 privinnd acordareea unui sp
prijin finannciar în veederea stim
mulării
achiziţioonării de calculatoaree, a Norm
melor metodologice de
d aplicare 1294/2004
4, modificaate şi
complettate până la HG 335/13
3.05.2015, iinclusiv, stu
udenţii cu vâârsta până îîn 26 de ani, ale căror familii
f
realizeaază venituri brute lunaare sub 1500 lei pe mem
mbru de faamilie, pot ssolicita aco
ordarea ajuttorului
financiaar pentru acchiziţionareaa unui calcuulator perso
onal nou. Ajjutorul finannciar reprezzintă echivaalentul
în lei a 2200 de Euroo şi se acord
dă o singurăă dată în cad
drul unei fam
milii.
S
Studenţii caare au drepttul de a beneeficia de prrevederile prrezentei leggi completeaază cererea--tip de
acordaree a ajutoruului financciar pentru achiziţion
narea unui calculator personal nou
n
si aneexează
următoaarele docum
mente:
aa) copie a actului de identitate;
bb) copii alee certificateelor de naşteere sau a acctelor de ideentitate, duppă caz, ale celorlalţi
c
meembrii
ai familliei, însoţite de actelee doveditoaare privind statutul loor – adeverrinţe de eleev, de
student,, copii după certificate de deces, co
opii după ho
otărâri de di
divorţ etc.;
cc) adeverinnţe de ven
nit realizatte în lunaa martie (adeverinţe salariu, adeverinţe
a
de la
adminisstraţia finan
nciară priviind venitul impozabil sau de la primărie privind
p
imppozitul
agricol, copii după cupoane dee pensie, dee ajutor de şomaj)
ş
ale m
membrilor familiei, exxcepţie
fac aloccaţiile de staat, alocaţiilee familiale complement
c
tare, alocaţiia de susţineere pentru familia
fa
monopaarentală, bug
get personaal complemeentar acordat persoaneelor cu hand
dicap, burseelor de
studii şii burselor so
ociale;
dd) adeverinnţă de studeent din care să rezulte numărul
n
min
nimum de 550 de credite obţinute înn anul
universiitar anteriorr depunerii ccererii de acordare a ajjutorului finnanciar penttru achiziţioonarea
unui callculator perssonal nou (eexcepţie facc studenţii anului
a
I de sstudii);
F
Formularelee cererilor--tip se ridiică, se com
mpletează şi
ş se depuun împreună cu docuumente
însoţitoaare la Rectooratul Universităţii ,,V
Vasile Alecsandri”din Bacău,
B
în peerioada 01 – 21 aprilie 2016.
La deppunerea cerrerii-tip, so
olicitantul vva prezenta şi origin
nalele docuumentelor care o înssoţesc,
documeente care, duupă caz, treb
buie datate cu luna aprrilie. După confruntarea
c
p
a coopiilor
a de către primitor
cu origiinalele, soliccitantul va semna
s
alătuuri de primittor sub men
nţiunea ,,connform cu orriginalul’’.
N
Normele meetodologicee actualizatee pentru anu
ul 2016 suntt prezentatee în anexă.
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