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Informaţii privind înscrierea în Programul ,,EURO 200” 
 

În atenţia studenţilor 
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău 

 
 În baza Legii 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare, a Normelor metodologice de aplicare 1294/2004, modificate şi 
completate până la HG 335/13.05.2015 și HG 297/03.05.2018, inclusiv, studenţii cu vârsta până în 
26 de ani, ale căror familii realizează venituri brute lunare sub 250 lei pe membru de familie, pot 
solicita acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. Ajutorul 
financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro şi se acordă o singură dată în cadrul unei familii. 
 Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi completează cererea-tip 
de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou si anexează 
următoarele documente: 

a) copie a actului de identitate; 
b) copii ale certificatelor de naştere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membrii ai familiei, însoţite de actele doveditoare privind statutul lor – adeverinţe de elev, 
de student, copii după certificate de deces, copii după hotărâri de divorţ etc.; 

c) adeverinţe de venit realizate în luna martie (adeverinţe salariu, adeverinţe de la 
administraţia financiară privind venitul impozabil sau de la primărie privind impozitul 
agricol, copii după cupoane de pensie, de ajutor de şomaj) ale membrilor familiei, 
excepţie fac alocaţiile de stat, alocaţiile familiale complementare, alocaţia de susţinere 
pentru familia monoparentală, buget personal complementar acordat persoanelor cu 
handicap, burselor de studii şi burselor sociale; 

d) adeverinţă de student din care să rezulte numărul minimum de 45 de credite obţinute în 
anul universitar anterior depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar pentru 
achiziţionarea unui calculator personal nou (excepţie fac studenţii anului I de studii); 

 Formularele cererilor-tip se ridică, se completează şi se depun împreună cu documente 
însoţitoare la Rectoratul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada 01 – 19 aprilie 
2019. La depunerea cererii-tip, solicitantul va prezenta şi originalele documentelor care o însoţesc, 
documente care, după caz, trebuie datate cu luna aprilie. După confruntarea de către primitor a 
copiilor cu originalele, solicitantul va semna alături de primitor sub menţiunea ,,conform cu 
originalul’’. 
 Normele metodologice actualizate pentru anul 2019 sunt prezentate în anexă. 
 

Preşedinte Comisie ,,EURO 200”, 
     

 Secretar-șef Universitate, Consilier juridic, 
 
 Ing. Adrian-Laurențiu APĂVĂLOAEI jurist Emil BALINT 
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