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Programul „EURO 200"   

   

Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării 

de calculatoare se va derula și in anul 2022.   

Beneficiarii acestui program sunt studenți sau elevi din învățământul de stat sau particular 

acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 

250 lei pe membru de familie. 

Documentele necesare: 

1. cerere tip (Anexa 1); 

2. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului; 

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

ai familiei ; 

4. adeverință, în original, de la instituțiile de învățământ / unități, din care să rezulte calitatea 

de elev sau student a celorlalți frați / surori, precum și calitatea de student a solicitantului; 

5. adeverință, în original, eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că 

studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu 

excepția studenților din anul 1); 

6. acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei din luna martie 2022 

(adeverință de salariu cu venitul brut al fiecărui membru; cupon de pensie; adeverință de la 

organul fiscal privind alte venituri brute realizate); 

7. declarație pe propria răspundere cu privire Ia deținerea de bunuri considerate de strictă 

necesitate pentru nevoile unei familii (Anexa 2); 

8. declarație pe propria răspundere cu privire Ia deținerea de bunuri care nu sunt considerate 

de strictă necesitate pentru nevoile familiale (Anexa 3); 

9. declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri decât cele dovedite, că venitul 

brut lunar pe membru de familie realizat în luna martie 2022 se încadrează în plafonul 

prevăzut de lege și că dispune de diferența de bani necesară pentru achiziționarea unui 

calculator cu o configurație minimă standard (Anexa 4); 

10. adeverință eliberată de compartimentul impozite și taxe din cadrul unității administrativ — 

teritoriale (primărie) din care să rezulte dacă membrii familiei (sau unul dintre ei) realizează 

sau nu venituri.  

 

 Găsiți anexele aici 

 

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate 

de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii.  

https://inginerie.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anexe.zip
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Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.   

Potrivit calendarului din acest an, termenul limită pentru depunerea cererilor la 

secretariatul instituției de învățământ este 14 aprilie 2022. În data de 15 iulie se va afișa lista finală 

a beneficiarilor. Bonurile valorice se vor transmite beneficiarilor în perioada 16 - 31 august, utilizarea 

acestora fiind posibilă între 16 august și 14 octombrie 2022. 

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe 

membru de familie, în limita sumelor alocate cu destinația programului ”Euro 200” în bugetul 

Ministerului Educației, conform legislației în vigoare.   

Legislația în vigoare este reprezentată de:   

-Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării 

de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;  

-Hotărârea de Guvern nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare, cu modificările și completările ulterioare; 

  -Ordinul Ministerului Educației nr. 3020/2022. 

 

             Pentru mai multe detalii, accesați http://euro200.edu.ro/ 

 

http://euro200.edu.ro/

