DOCUMENTE - DOSAR SOLICITANT PROGRAM "EURO 200"
(achizitionare calculator)
Beneficiarii acestui program sunt studenții, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit
brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie
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Cerere tip;
Act de identitate al studentului (copie si original);
Certificatele de nastere si/sau actele de identitate, ale tuturor membrilor familiei (copie și original)
Adeverinta de la institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți
frați/surori;
Adeverință de venit, in original, privind veniturile realizate de catre membrii familiei, în luna precedenta
depunerii cererii;
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 de 250 lei/luna si ca dispun de
diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;
adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat
minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia
studenţilor din anul I.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de
membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale
complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal
complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a
tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
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În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în
considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art.
8 alin. (2) - (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.
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În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriul de departajare va fi:
obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.

Depunerea cererilor și a documentelor doveditoare în vederea stabilirii eligibilității solicitanților, se va face
la secretariatul facultății, cu solicitarea unei programări, în prealabil, de pe contul instituțional (adresa de
student), pe adresa de mail a facultății f-sef@unitbv.ro.

Termenul limită pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative

21 mai 2021

