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DEPUNEREA CERERILOR PRIVIND 
ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR IN VEDEREA ACHIZITIONARII  UNUI 

CALCULATOR PRIN PROGRAMUL ,, EURO 200”   

TERMEN 16 aprilie 2021 

EXTRAS DIN HG 255/26.03.2020 

Configuratia minima recomandata a calculatoarelor  pentru achizitionarea 
carora se acorda ajutor financiar  potrivit Legii  nr 269/2004 este : 

(2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru 
achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, este următoarea: 
a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 
MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM 
tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17"; tastatură, 
mouse optic; 
b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă 

procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 
250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD; 
c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip 

procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM 
DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10". 

 
EXTRAS DIN HOTARARE  nr 1294/13.08.2004 

 

- Conditii pentru intocmirea dosarului  : 

-  

- Venit brut lunar pe membru de familie  maxim 250 lei  + anchetă socială  ( de la 

Primărie) obligatoriu; 

-  Cerere tip de la secretariatul şcolii;  

- Copie certificat de naştere, carte de identitate a elevului, precum si a parintelui/ 

ocrotitorului legal; 

- Copie certificat de nastere, carte de identitate  a celorlalti membri de familie  

- Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev a celorlalţi 

fraţi-surori si mentiunea că nu au beneficiat de Programul ,, Euro 200” 

-  Acte doveditoare în original privind veniturile brute a membrilor familiei în luna 

precedentă depunerii cererii (martie); 

- Declaratie pe proprie raspundere  a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal , în sensul 

că venitul lunar brut  pe membru de familie se incadrează în plafonul de 250 lei si că 

dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea  unui calculator  cu o configuraţie 

minimă standard. 
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Notă!!! 

Pentru elevi este necesară:  

- Adeverinţa eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generala  si 

absentele nemotivate  din anul școlar trecut. 

Copiile conform cu originalul se semnează de primitor si solicitant. 

Nu se iau în calcul: 

a) alocații de stat, alocație familială complementară și alocație de susținere familie 

monoparentală; 

b) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap; 

c) bursele de studii/sociale; 

d) drepturi sociale care cf. legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. 

 În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în 

ordine: media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii 

cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare. 

 Nu se primesc dosare incomplete!!! 
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