
ANUNŢ 
 

În vederea acordării subvenției pentru Programul ”EURO 200” 
(achiziționarea unui calculator) studenţii interesaţi sunt rugaţi să 
depună la secretariatul facultăţii până pe data de 20.05.2019 cererea 
însoțită de următoarele documente: 
a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al 
studentului;  
b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după 
caz, ale celorlalți membri ai familiei;  
c) adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea 
de elev sau student a celorlalți frați/surori;  
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; 
e) declarație pe propria raspundere a părintelui, tutorelui, 
reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată 
personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în 
sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în 
plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun 
de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o 
configurație minimă standard.  
f) adeverința eliberată de către instituția de învățământ din care să 
rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul 
universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți 
studenții, cu excepția studenților din anul I.  

Documentele prevăzute la lit. a) și b) se vor depune în copie, cu 
condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în 
original.   

Studenții eligibili trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
1. Venitul brut  pe membru de familie să nu depășească 150 lei; 
2. Să aibă vârsta de până la 26 de ani; 
3. Să fie promovat al anului universitar anterior cu minimum 50 de  
credite (exceptând anul I). 

Legea nr. 269/2004 poate fi consultată pe site-ul facultății. 
Formularul cererii poate fi eliberat de la secretariat sau descărcat de pe 
site-ul facultății, categoria formulare.      
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