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EURO 200 

CONDIŢII DE ACORDARE 

 Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi si/sau studenti ai 

invatamantului de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin 

din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei*) pe membru de familie. 

   Plafonul de 150 lei se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele 

de crestere a preturilor de consum. 

 Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii. 

ACTE NECESARE 

a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul 

elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a 

actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz; 

 b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri 

ai familiei; 

 c) adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau 

student a celorlalti frati/surori; 

 d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei. 

 e) declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a 

ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu varsta mai mare sau egala 

cu 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut 

de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea 

unui calculator cu o configuratie minima standard. 

 f) adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte media 

generala/calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor 

financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia 

elevilor clasei I;  
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g) adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte numarul de absente 

nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in 

vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I; 

 h) adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant din care sa rezulte ca studentul a 

promovat minimum 50 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea 

unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti studentii, cu 

exceptia studentilor din anul I. 
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