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DECIZIE

Nr. 548 I 11.03.2020
Privind acordarea unui sprijin financiar studentilor Universititi i

Tehnice,,Gheorghe Asachi" din lagi in vederea stimulirii
achizitionirii de calculatoare pentru anul 2020

in conformitate cu Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea-stimuldrii achiziliondrii
de calculatoare, publicatd in MonitorulOficialal Romdniei, partea l, nr. 566 din 28 iunie 2004, HotdrArea Guvernului nr.1294 din 13
august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in
vederea stimuliriiachizitiondriide calculatoare, publicatd in MonitorulOficialalRomAniei, partea 1,nr.794 din data de 27 august2004,
Ordonanfa de Urgen[5 a Guvernului nr. 1 04 din 1 6 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 26912004 privind
acordarea unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achiziliondrii de calculatoare, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, partea l,
nr. 1097 din data de 24 noiembrie 2004, Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea gi
completarea Legii nr. 26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achizitiondrii de calculatoare, publicatd in
Monitorul Oficial al Romdniei, partea l, nr. 330 din data de 19 aprilie 2005, Legea nr. 187 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonan[ei
de urgenfd a Guvernului nr.2812005 pentru modificarea gi completarea Legii nr.26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in
vederea stimuldriiachizi[iondrii de calculatoare, publicatd in MonitorulOficia] al RomAniei, partea l, nr. 532 din data de 23 iunie 2005,
Hotirdrii Guvernului nr. 123 din 6.02.2008 privind modificarea gi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
26912004 privind acordarea unuiajutorfinanciarin vederea stimuldrii achiziliondriide calculatoare, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului
nr. 129412004, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, partea l, nr. 1 12 din 12.02.2008, Hotdrdrii Guvernului nr.228 din 24 martie
2010 privind modificarea gi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 26912004 privind acordarea unui ajutor
financiar in vederea stimulirii achizitiondrii de calculatoare, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.29412004, publicati in Monitorul
Oficiaf al Romdniei partea I nr. 198 din 29.03.2010, HotdrdriiGuvernului Romdniei nr.1170 din 25 noiembrie 2011 privind modificarea

9i completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulirii
achizitionirii de calculatoare, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr.1.29412004, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei partea I
nr. 858 din 06.12.2011, Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr.297 din.3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achizitiondrii de calculatoare, aprobate prin
Hotdrdrea Guvernului nr.1.29412004, publicatd in MonitorulOficialalRomdniei, partea l, nr.408 din 14.05.2018, AdreseiMinisterului
Educafiei 9i Cercetirii, Directia Tehnologia Informa[ieigiComunica{iei nr. 355/DGl dln28.02.2020, inregistratd la Universitatea Tehnicd
,,Gheorghe Asachi" din lagi sub nr. 6004 din 09.03.2020, Referatului Direc[iei Generale Administrative inregistrat sub nr. 6004 din
10.03.2020, aprobat de Rectorul Universitd[iiTehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagigi in conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei gi
Cercetdrii nr.3441 din 05.03.2020, de confirmare a Rectorului Universitilii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din la9i,

RECTORUL UNTVERSFATTI
dispune:

Art. 1 (1) Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar Tn vederea stimuldrii achizilionirii
de calculatoare se va derula giin anul 2020.

(2) Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt studenfii din cadrul Universitdtii Tehnice,,Gheorghe
Asachi" din lagi, in vArstd de p6nd la26 de ani, proveniti din familii cu venituri brute lunare mai mici sau
egale de 250 lei pe membru de familie, in conformitate cu prevederile HotdrArii Guvernului Rom6niei nr.
297 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii N. 26912004 privind
acordarea unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achizitionirii de calculatoare, aprobate prin HotdrArea
Guvernului nr. 1 .29412004, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, partea l, nr. 408 din 14.05.2018.

(3) ?n baza Adresei Ministerului Educaliei 9i Cercetdrii, Direclia Tehnologia Informaliei gi
Comunicafiei nr. 355/DGl din 28,02 .2020, Tnregistratd la Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lagi
sub nr. 6004 din 09.03.2020, la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate
veniturile realizate de membriifamiliei pentru luna precedenti depunerii cereriicu exceptia: alocafieide stat,
aloca{iei familiale complementare 9i a aloca[iei de sus{inere pentru familia monoparentald, bugetului
personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii gi burselor sociale, precum gi
a tututror drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi 9i obligalii.
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' 
lili-rea nuhqarfilui de beneficiari se va face in limita sumei alocate acestui program, sumd(a) Stat

cuprinsd in bugetul Ministerului Educatiei 9i Cercetdrii, conform legislaliei in vigoare. \
(5) Ajutorulfinanciar reprezintd echivalentulin lei a200 de EURO pentru un calculator, fdri a depdgi

valoarea calculatorului achizitionat.
(6) Sunt considerate calculatoare personale gi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum

ar fi laptopul, notebookul gi netbookul.

Art.2 (1) Configuratia minima recomandatd a calculatoarelor pentru achizitionarea cdrora se acordd ajutor
financiar, potrivit prevederilor Legii nr. 269 t 2004, cu modificdrile gi completirile ulterioare (Hotdr6rea
Guvernului RomAniei nr. 1170 din 25 noiembrie 2011 privind modificarea 9i completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr.26912004 privind acordarea unuiajutor financiarin vederea stimuldrii
achizitiondrii de calculatoare, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.29412004), este urmitoarea:

a. pentru desktop:
'/ procesor Dual core sau echivalent, F.S.B. minim 800 MHz, frecven[i minim 23OA MHz;
./ RAM tip DDR3 minim 1 GB;
'/ hard-disk minim 2S0 GB;
./ unitate DVD;
./ monitor LCD minirnum 17";
,/ tastaturd, mouse optic;

b. pentru laptop:
'/ procesor minim Dualcore sau echivalent, frecvenld minim 2.000 MHz;
./ RAM tip DDR3 minim 1 GB;
,/ hard-disk minim 2S0 GB;
'/ unitate DVD;
,/ Display minimum 15", rezolulie minimum t.366 x 708;

c. pentru netbook sau echivalent:
'/ procesor IntelAtom sau echivalent, tip minimum N45O sau echivalent;
,/ RAM tip DDR3 minim 1 GB;
./ hard-disk SATA minim 250 GB;
./ unitate DVD;
,/ Display minimum 10";

(2) Calculatoarele definite anterior, a ciror achizilionare se realizeazd prin ajutor financiar potrivit
Legii nr. 26912004 cu modificdrile gi completirile ulterioare, vor cuprinde Tn mod obligatoriu gi software de
bazd licentiat, incluzand un sistem de operare gi un program antivirus.

Art. 3 (1) La nivelul Universititii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi se constituie o comisie, compusd din:

MINISTERUT
EDUCATIEI $I
CERCETARII

1. Sorln IACOBAN
2. Mariana CRIVOI
3. Mirela TROIA
4. Radu BURAC
5. loan HERGHELEGIU

- Pregedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

(2) Referatele facultdlilor cuprinzdnd propunerile de comisii vor fi transmise pe suport de hdrtie la
Directia GeneralS Administrativd.

Art. 4 (1) Studentii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi vor depune urmdtoarele
documente:

,/ un dosar plic pe care se va scrie cu majuscule:
. numele;
' initiala tatdlui;
r prenumele;
. facultatea:
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: ' r 's'ec$a;
.  anul i  1
I grupa;

cerere de acordare a ajutoruluifinanciar pentru achizitionarea unui calculator;
copie a actului de identitate;
copii ale certificatelor de nagtere sau ale actelor de identitate, dupi caz, ale celorlalfi membri ai
familiei care beneficiazd de prevederile prezentei legi;
adeverinle de venit, in original, ale membrilor familiei;
declaratie pe propria rdspundere a solicitantului, autentificatd prin notariat, in sen_sul ca venitul brut
lunar pe membru de familie se incadreazd in plafonul prevdzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr.
26912004 gi ci dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie
minimd standard ;

./ Ancheta sociald eliberatd de Primdria pe raza cdreia solicitantul are domiciliul stabil.
(2) Cererea impreuni cu documentele insofitoare se depun, de citre studentul care soliciti

ajutorul financiar, la secretarul gef de facultate, pini la data de 16.04.2020.
(3) Nu se acordd termen pentru eventuale completiri ale dosarelor.
(a) La depunerea dosarului cu cererea gi actele care o insotesc, solicitantul va prezenta gi

originalele documentelor pentru confruntare.
(5) Dosarele vor fi inregistrate la Registratura Universititii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din

fagi, pdnd la data de 16.04.2020 (inclusiv), in caz contrar acestea se vor returna cdtre facultiti.

Art. 5 (1) Membrii comisiilor constituite la nivelul facultdtilor au urmdtoarele sarcini:
'/ urmdresc Ai respecti calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziliondrii de

calculatoare in anul 2A20, stabilit prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.294120A4, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare gi Adresa Ministerului Educafiei gi Cercetdrii, Direclia Tehnologia Informaliei gi
Comunica[iei nr. 355/DGl din 28.02.2020, inregistratd la Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din
fagi sub nr. 6004 din 09.03.2020;

,/ afigeazd la loc vizibil legislalia 9i Decizia Rectorului universitilii care stau la baza acorddrii unui sprijin
financiar studentilor Universitdtii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi in vederea stimuldrii achizitiondrii
de calculatoare gi lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului;

,/ inregistreazi, la registratura universitdtii, dosarele cuprinzdnd cererile gi documentele anexate cu
numdr gi dat6;

,/ verificd existenta tuturor documentelor necesare, confrunti originalele cu copiile, iar pe acestea din
urmd se va trece menfiunea ,,conform cu originalul" pe fiecare pagini, sub care va semna atdt primitorul
c6t gi solicitantul.

,/ dupd verificarea documentelor, elibereazd persoanelor beneficiare un document care sd ateste primirea
dosarului;

,/ verificd eligibilitatea solicitanfilor gi completeazd datele cerute in anexa 2 din Legea nr. 269 din
16.06.2004;

./ Elibereazd o adeverinfi din care sd rezulte cd studentul a promovat minimum 45 de credite in anul
universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar Tn vederea stimulirii
achizitiondrii de calculatoare, cu exceptia studenfilor din anul | (in conformitate cu prevederile Hotdrdrii
Guvernului RomAniei nr. 297 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr.26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achizilionirii
de calculatoare, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.29412004, publicati in Monitorul Oficial al
RomAniei, partea l, nr. 408 din 14.05.2018);

,/ inainteazi Consilierului Juridic dosarele solicitantilor pentru acordarea vizei de legalitate;
./ transmite citre secretariatul. Direcliei Generale Administrative, pe bazd de proces verbal, dosarele

solicitantilor eligibili;
'/ primesc de la Comisia universitdlii bonurile valorice de 200 de EURO pentru studentii facultdtii,

beneficiari ai sprijinului financiar;
./ elibereazd beneficiarilor bonurile valorice de 200 de EURO pentru achizitionarea de calculatoare gi

in registreazd eliberarea acestora;
./ asigurd preluarea de la beneficiaria dosarelor cu datele privind achizitia de calculatoare;
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,/ transmii pe bazA detpro8es verbal, in termen de 48 de ore de la primire, dosarele cu datele privind
achizitia de calculatoare, cdtre loan Herghelegiu; t

(2) Comisia are atribulia de a verifica existenta tuturor documentelor necesare precum gi
eligibilitatea solicitantului. in cazul in care existd neclaritdli, comisia poate cere solicitanlilor informafii
suplimentare.

(3) Bonurile valorice care nu au fost folosite de cdtre beneficiari vor fi predate de cdtre acegtia, in
termen de 24 de ore de la terminarea perioadei de achizilii, comisiilor facultd[ilor, urmind apoi a fi transmise
cdtre Comisia universitdtii, insolite de o adresd.

Art. 6 Membrii comisiei constituitd la nivel de universitate au urmitoarele sarcini principale:
,/ respectarea calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitioniriide calculatoare

in anul 2020;
,/ colaborarea permanentd cu comisiile de la nivelul facultrililor;
,/ transmiterea cdtre facultdli a listelor cu studentii universitdlii, beneficiari ai bonurilor valorice de 200 de

EURO, conform extraselor de pe portalul ,,EURO200";
,/ preluarea bonurilor valorice gi transmiterea acestora cdtre facultdti;
./ Tntocmirea documenta[iei pentru M.E.C. Tn vederea decontdrii cdtre firme a bonurilor valorice de 200 de

EURO.
'/ transmiterea cdtre Direcfia Economicd a situaliei privind achizitiile de calculatoare in vederea obtinerii

fondurilor necesare pentru decontarea cdtre firme a contravalorii bonurilor valorice de 200 de EURO;
,/ transmiterea cdtre facultdti a dosarelor in vederea intocmirii propunerilor 9i ordonantirilor.

Art.7 Operatorul autorizat din partea universitetii - loan Herghelegiu are urmdtoarele sarcini:
,/ preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achizilia de calculatoare

pus la dispozilie de cdtre M.E.C.;
./ introducerea pe portal a datelor solicitantilor;
./ preluarea de pe portal a listelor cu studenlii universitdtii, beneficiari ai bonurilor valorice de 200 de

EURO;
./ preluarea dosarelor cu datele privind achiziliile de calculatoare;
./ introducerea pe portal a datelor privind achizitiile de calculatoare;

Art. I Serviciul financiar din cadrul Direcliei Economice va efectua plata bonurilor valorice EURO2O0 cdtre
firmele de la care vorfi achizilionate calculatoarele p6ni la data de 20 noiembrie 2020.

Art. 9. (1) Prezenta decizie a fost redactatd pe 4 pagini 9i contine 9 articole.
(2) Decizia a fost intocmiti in 3 (trei) exemplare originale transmise la: Rectorat (ex. 1), Prorectorat

Managementul Resurselor (ex. 2), Directia Generald Administrativd (ex. 3).
(3) Direclia Generald Adrninistrativd va transmite cAte o copie a prezentei decizii cdtre: 11

facult6li, Directia Economici, Consilier Juridic, Serviciu financiar, Direclia Servicii Studentegti, Serviciul
Achizifii Publice, Direclia,Resurse Umane - Birou Personal.

(4) Conducerile facultdlilor gi administratorii de cdmin vor afiga in loc vizibil prezenta decizie.

Prof.u

Vizat pentru legaf itate
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V  

HOTARARE
nr.  1gi3

nr. 191 din 3 april ie 2O19 privind modificarea anexelor
la Nornrel.e metodologice pentru aplicarea Legii nr.

269 r2OO4 rivin
stimulirii a-chizlticindrii de calculatoare, aprobate prln Hotdrdrea
Guvernulu i@ 

t
Forma sintetic6 la data 10-mar-2020. Acest act a fost creat utilizdnd tehnologia SintAct@-Acte Sintetice. SintAct@ gi tehnologia
Acte Sintetice sunt m5rci inregistrate ale Wolters Kluwer.
in temeiul art. 108 din Conisti-tutia Rorn6njgi, republicatS, gi al art. 10 alin, (2) din
Legea nr. 269 | 2OO4 privind acordarea unui ajutor f inanciar ?n vederea stimu l5ri i
achizit iondrii de calculatoare, cu modificdri le gi complet5ri le ulterioare,
Guvernul Romdniei adopt6 prezenta hot5rdre

Articol unic
Anexele nr. 1 gi 3 la Normele rnetodologice pentru aplicarea Legii nr. 26912AA4
priv ind acordarea unui ajutor f inanciar in vederea st imulSr i i  achiz i t ionbr i i  de
calculatoare, aprobate pr in HotE16rea Guvernului  nr.  1.294/2OO4, publ icat i  in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cU modific5ri le gi
complet5ri le ulterioare, se modific6 gi se inlocuiesc cu anexele nr. 1 gi 2 la prezenta
hoti16re.
- * * xx_

PRIM-MINISTRU
vAsrlrcA-vroRrcA oArucrlA

ContrasemneazS:
Ministrul educatiei nationale,

,'":31fi';fi*HJffi;[,
Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar
in vederea achizil iondrii de calculatoare incep6nd cu anul 2019
(- Anexa nr. 1 la norsrr' lele mqtodolosice)
Stabil i rea gi numirea Comisiei centrale, a comisi i lor judetene, a comisi i lor din unitHti le 9i
nstitutiile de invEt5m6nt

P6nE la 5 apri l ie

Depunerea cererilor r6nd la 19 apri l ie
ifectuarea anchetelor sociale gi evaluarea cererilor de c6tre comisiile din unit5tile gi
nstitutiile de inv6t5mdnt impreun6 cu comisiile de anchet5 social6

22 aprilie-L3 mai

3entralizarea cererilor la Comisia central5, prin intermediul portalului dedicat 74-24 mai
\fisarea pe portalul Ministerului Educatiei Nationale a listei nominale a beneficiarilor 30 mai
Afigarea in fiecare unitate de inv5t6m6nt a listei beneficiarilor 31 mai
Depunerea contestatiilor 31 mai-6 iunie
Rezo lva rea .contestati i lor 6-20 iunie
Afigarea rezultatului contestatiilor pe portalul dedicat gi in fiecare unitate de inv5t5m6nt 21 iun ie
Afigarea pe portalul Ministerului Educatiei Nationale a listei finale a beneficiarilor,
rprobat5 prin ordin de ministru

4 iu l ie

Achizitia bonurilor valorice de c5tre Ministerul Educatiei Nationale 5-19 iu l ie
Eliberarea bonurilor valorice c5tre beneficiari 22 iul ie-9 auqust
Achizitionarea de calculatoare 24 iul ie-10 octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi gi de pe procesele-verbale de predare-primire de c6tre
elevi si studenti

25 iul ie-15 octombrie

Depunerea de cdtre operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi gi
de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare la comisia judeteanH,
respectiv la comisiile din institutiile de inv6g6mSnt superior; ?nregistrarea operatorilor
economici pe portalul dedicat

25 iul ie-31 octombrie

)econtarea cdtre operatorii economici 30 iul ie-20 noiembrie

ANEXA nr. 2: MODELUL bonului valoric pentru acordarea unui
ajutor financiar in vederea achizilionSrii de calculatoare*)
*) 

Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul zOLg, este rogu.
(- Anexa nr. 3 la normele Eetodoloqice)

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE



BON VALORIC - 2OO EURO BON VALORIC - 2OO EURO

AJUTOR FINANCIAR IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI
CALCULATOR

AJUTOR FINANCIAR IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI
CALCULATOR

N r r m c l c Numele gi prenumele
benef ic iaru lu i  . . . .
cNp ..1.

Adresa .

Semnituri  de
primire

SemnSturi
persoani
autorizatE

L .S .

Falsificarea acestor
bilete se pedepsegte

conform legilor

DacE este cazul:
Nume le  g i  p renume le  m ino ru lu i  . . , . . . . . . . . . .
CNP .
Adresa

Semn6turE persoanE autorizat5
L.S.

D a t a  . . . , . , , . , . .
Ser ia  M.E.N.
Nr.

Ser ia  M.E,N.
Nr .

NETMNSMISIBIL
Bonul valoric se va ut i l iza exclusiv conform destinatiei sale.
TioSrit  la C.N. Imorimeria National5 S.A.

NOTA:
Modelul bonului valoric se completeazi pe verso cu urm5torul text:
"Beneficiarul acestui bon valoric este obligat sd i l  uti l izeze p6nd la data finalS pentru

achizi t ionarea de calculatoare, stabi l i tb pr in calendarul  pentru acordarea unui ajutor
f inanciar tn vederea achizi t ionSri i  de calculatoare, aprobat pr in hotEr6re a Guvernului" .
Furnizorul  de calculatoare este obl igat sA transmitd bonul valor ic comisi i lor

judetene/comisiei  const i tu i te la nivelul  municipiului  Bucuregt i ,  precum gi  comisi i lor
const i tu i te la nivelul  inst i tut i i lor  de inv5t5m6nt superior,  p6nb la data f inalS de
depunere, stabil i t5 prin calendarul pentru acordarea unui ajutor f inanciar in vederea
achizi t ionbr i i  de calculatoare, aprobat pr in hot5rdre a Guvernului .
Publ icat in Monitorul  Of ic ial  cu numArul274 din data de 10 apr i l ie z}tg

Forma sintetic5 la data 10-mar-2020. Acest act a fost creat uti l izdnd tehnologia SintAct@-Acte Sintetice. SintAct@ gi tehnologia
Acte Sintetice sunt m6rci inregistrate ale Wolters Kluwer.


