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ANUNŢ   IMPORTANT 
  

 Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 

269/2004, cu modificările și completările ulterioare, studenţii U.C.B. întocmesc un dosar, pe 

care îl vor depune la Registratura universității (str. Tineretului, nr. 4/str. Unirii, nr. 36), și care 

va conține următoarele documente: 

a) cerere tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG 1294/2004, înregistrată la  

Registratura universității (formatul printabil poate fi descărcat și de pe site-ul UCB, 

www.utgjiu.ro           Studenți           Informații utile          Facilități           Program 

“EURO 200” în anul 2022; 

b) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al studentului; 

c) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei; 

d) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev 

sau student a celorlalţi fraţi/surori; 

    e) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; 

    f) declaraţie 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 care să se precizeze expres că venitul brut lunar pe membru de familie se 

încadrează în plafonul de 250 lei  şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui 

calculator cu o configuraţie minimă standard; 

    g) adeverinţă eliberată de către secretariatul facultății 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. 

 

      Documentele prevăzute la  lit. b) şi c) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la 

depunerea dosarului, solicitantul să prezinte şi actele în original. 

     Beneficiarii  acestui program  pot fi studenţii în vârstă de până la 26 de ani care provin 

din familii cu venituri brute lunare de maxim 250 lei/membru de familie. 

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. 

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. 
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416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006*). 

 

Anchetele sociale vor fi efectuate, conform prevederilor legislative, în perioada              

02 mai 2022 – 20 mai 2022. 

Legislaţia incidentă poate fi consultată pe site-ul Universităţii "Constantin Brâncuşi" 

din Târgu-Jiu, www.utgjiu.ro          Studenți           Informații utile          Facilități           Program 

“EURO 200” în anul 2022. 

Dosarele întocmite în vederea obţinerii ajutorului aferent achiziţionării 

unui calculator în baza Legii 269/2004 se vor depune până cel târziu la data 

de 14 aprilie 2022. 
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