UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

PROGRAMUL EURO 200
Beneficiarii programului EURO 200 sunt studenţii din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, cu o vârstă
de până la 26 de ani şi care provin din familii cu un venit brut lunar de
maximum 250 lei pe membru de familie (conform HG nr. 297/3.05.2018 pentru
modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 din 2004 privind acordarea unui
ajutor financiar în vederea achiziționării calculatoarelor aprobată prin HG nr. 1294/2004).

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
La stabilirea venitului lunar brut pe membru de familie se iau în calcul toate
veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu
excepţia: alocaţiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației 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.

ACTE NECESARE
în vederea obţinerii AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU
ACHIZIŢIONAREA UNUI CALCULATOR (EURO 200)
Dosarele pentru obţinerea ajutorului financiar în vederea stimulării
achiziţionării unui calculator pot fi depuse la Secretariatul facultăţii până la

data de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15.06.2021 şi trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

Cerere tip (de la Secretariatul facultăţii);
Copie a certificatului de naştere al studentului;
Copie după cartea de identitate a studentului care solicită ajutorul financiar;
Copii după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari;
Copii după actele de identitate ale membrilor familiei studentului;
Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru luna mai 2021;
Cupoane de pensie ale părinţilor pentru luna mai 2021;
Declaraţie pe propria răspundere pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează
venituri;

9. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi şi pentru fraţi/surori
majori;
10. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi;
11. Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori în care se va menţiona dacă au beneficiat
de acest ajutor financiar sau au depus dosar pentru obţinerea acestui ajutor financiar
precum şi – pentru elevi – dacă sunt beneficiarii unui calculator tip desktop, conform
Ordonanţei de urgenţă nr. 87/2008;
12. Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament
familial;
13. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la Casa de Copii şi
declaraţie de venituri pe propria răspundere;
14. Copii după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi;
15. Declaraţia pe propria răspundere din partea membrilor de familie care au depăşit vârsta
de 18 ani (inclusiv a studentului care solicită sprijinul financiar) că nu sunt
căsătoriţi, că nu sunt angajaţi, că nu desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde
este cazul) precum şi că nu au beneficiat de acest ajutor financiar şi nu au depus dosar
pentru obţinerea acestui ajutor financiar el şi nici un alt membru al familiei;
16. Declaraţia pe propria răspundere 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 şi că dispun de diferenţa
de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
17. Adeverinţă eliberată de facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum
45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din
anul I);

IMPORTANT
VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE PE LUNA MAI 2021 TREBUIE SĂ
FIE MAI MIC DE 250 LEI
TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE
PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.
CERERILE ȘI DOCUMENTELE DOVEDITOARE POT FI TRANSMISE PRIN
SERVICII DE CURIERAT SAU PRIN INTERMEDIUL POȘTEI
ELECTRONICE, la adresa de email secretariat@fia.usv.ro

