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ANUNŢ 
 

 

Pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în 
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, toţi studenţii 
interesaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege (venit 
brut mai mic de 250lei pe membru de familie şi vârsta de până în 
26 de ani, minim 45 de credite promovate din anul anterior, - 
excepţie face anul I de studii ) sunt rugaţi să depună dosarele 
complete până pe data de 25 mai 2018, ora 12, la secretariatul 
facultăţii.  

Dosarul va cuprinde următoarele acte: 
- Dosar plic cu precizarea numelui, iniţialei tatălui, prenumelui, 

facultăţii, secţiei, anului, grupei; 

- cerere tip (se găseşte la Xerox-ul din holul facultăţii) 

- copie după actul de identitate; 

- copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după 
caz, ale celorlalţi membri ai familiei care beneficiază de prevedirile  
actualei legi; 

- anchetă socială realizată de Primărie privind situaţia financiară a 
familiei din care să reiasă venituarile familiei precum şi că dispun sau 
nu de bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate conf.art.8 
alin 2-4 din Legea nr.416/2001. 

- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată la notariat, 
precum că familia nu a mai beneficiat de subvenţia de 200 de Euro acordată 
prin Lg.269/2004, venitul brut lunar pe membru de familie nu depăşeşte 
150lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui 
calculator personal cu configuraţia minimă precizată în legislaţie. 

- Adeverinţe de venit, în original, ale membrilor familiei pe luna aprilie 
2018: 

 adeverinte venit brut sau cupoane de pensie în original pe luna aprilie 2018 
de la ambii părinţi  sau declaraţie prin notariat/primărie pentru părinţii care nu 
au nici un fel de venit;  

 anchetă socială realizată de primărie; 

 adeverinţă deţinere teren şi societate de la Primărie şi Direcţia Financiară. 

 adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şi copii după certificatul lor 
de naştere (pentru legalizare se vor prezenta şi actele în original). 

 copie după hotărârea judecătorească de divorţ şi pensia alimentară pe luna 
aprilie 2018 (unde este cazul). 

 



 
Nr. înreg./data: ..................................  

UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI 

FACULTATEA DE MECANICĂ 

Jud. Iasi, Loc. Iaşi 

Cod SIRUES .........  

 

 

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în 

vederea achiziţionării unui calculator personal nou 
 

 

(1) Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ..................................................., 

fiul/fiica lui ..................... şi al ......................, domiciliat în (str. nr., bl., sc., et., ap., jud., 

sect., localitate) ........................ cod poştal nr. ..........., cod numeric personal 

........................, CI/BI ........................., telefon/fax: .............., e-mail: ..............., 

ocupaţie ........................., venit (în lei, conform adeverinţei ataşate): 

................................  

solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui 

calculator personal nou, reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un 

calculator.  

Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile 

de la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 

ani de la cumpărare. Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui 

echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data 

constatării abaterii.  

Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din 

partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura 

cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea.  

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor 

de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim 

de expunere publică necesară.  

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi 

complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbării 

validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să 

informez Comisia de aceste schimbări.  

 

Semnătura ...............  

 

 

 

Rezervat pentru comisie: 

Informatiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se 

încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului. 

 

L.S. 



(3 ) Toţi ceilalti membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi, minori sau 

majori) sunt: 

 
Numele, iniţiala tatălui, 

prenume 

Cod numeric 

personal 

CI/BI/CN Relaţia faţă de 

declarant (părinte, 

ocrotitor legal, fiu, 

frate etc.) 

Venit (în lei) 

conform actelor 

doveditoare 

Unitatea/instituţia de învăţământ (denumire, 

adresă, cod poştal, tel., fax, e-mail) 

      

      

      

      

      

      

 

 

(4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: 

 
Numele, iniţiala tatălui, 

prenume 

Cod numeric 

personal 

CI/BI/CN Relaţia faţă de 

declarant (părinte, 

ocrotitor legal, fiu, 

frate etc.) 

Venit (în lei) conform actelor 

doveditoare 

     

     

     

     

   Venit TOTAL:  
 

  Venit pe membru de familie  

 

Nota: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor/studenţilor minori. Secţiunile 1,3 şi 4 se completează obligatoriu. 

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ. 

 

 


