
 

 
Nr. 5991/10.04.2014 

Către 
Facultatea __________________________________________________________ 

 
Referitor la calendarul Programului EURO200 pentru acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare vă facem cunoscute următoarele aspecte: 
� Conform calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de 

calculatoare în anul 2014, stabilit prin Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia 
Informatizare şi Dezvoltarea Infrastructurii Şcolare şi Universitare nr. 36127 din 
31.03.2014, înregistrată la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi sub nr. 
5609 din 03.04.2014, termenul de depunere a cererilor este 21.04.2014.  

� Acest calendar nu a luat în calcul faptul că ziua de 21.04.2014 este nelucrătoare (în 
conformitate cu prevederile Codului muncii) fiind a dua zi de Paşte. 

� Decizia Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi nr. 574 din 
08.02.2014 privind acordarea unui sprijin financiar studenţilor Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi  în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru 
anul 2014 stabileşte ca termen de depunere la facultăţi al dosarelor 18.04.2014 şi data de 
21.04.2014 pentru înregistrare a acestora la Registratura universităţii. 

� Aceste termene stabilite se încadrează în calendarul pentru acordarea unui ajutor 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2014, stabilit prin Adresa 
Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Informatizare şi Dezvoltarea Infrastructurii 
Şcolare şi Universitare nr. 36127 din 31.03.2014 dar vine în contradicţie cu Calendarul 
anului universitar 2013-2014. 

 
Având în vedere cele menţionate anterior vă transmitem următoarele: 
� Cererile pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizi ţionării 

de calculatoare vor fi depuse la facultăţi şi înregistrate Registratura universităţii 
până la data de 17.04.2014 (inclusiv). 

� Restul actelor pentru completarea dosarelor (copie a actului de identitate; copii ale 
certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 
familiei care beneficiază de prevederile prezentei legi; adeverinţe de venit, în original, ale 
membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată prin 
notariat, în sensul ca 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 
achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; ancheta socială 
eliberată de Primăria pe raza căreia solicitantul are domiciliul stabil) vor fi transmise 
către Oficiul Juridic pân ă la data de 30.04.2014. 
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