Sprijin pentru achiziţionarea de calculatoare
Beneficiari


Beneficiare sunt familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat,
în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei
pe membru de familie.



Familiile beneficiare primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziţionarea unui
calculator personal nou. Fa- milia cu elevi şi/sau studenţi, indiferent de numărul acestora,
beneficiază de ajutor financiar pentru achiziţionarea unui singur calculator.



Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Procedura de obţinere a sprijinului
Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a
ajutorului finan- ciar pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de docu- mentele prin care se face
dovada acestui drept, potrivit legii şi normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învăţământ la
care sunt înscrişi.
Unitatea de învăţământ verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite documentele inspectoratelor
şcolare.
Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a
ajutorului fi- nanciar pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de documentele prin care se face
dovada acestui drept, potrivit legii şi normelor metodologice de aplicare, la instituţiile de învăţământ.
I n s t i t u ţi i l e d e î n v ăţăm â n t v e r i f i c ă e l i g i b i l i t a t e a solicitanţilor şi transmit
documentele Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Acte necesare
Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a
depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.
Agentul economic care vinde calculatorul este obligat să emită un certificat de garanţie pe o perioadă de

24 de luni de la data vânzării calculatorului.
Cuantumul sprijinului financiar
Cererea va fi completată de studentul care solicită acest aju- tor ori, în cazul elevilor, de un părinte,
tutore sau curator, după caz. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor,
împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să
dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de
identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a
celorlalţi fraţi/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

