
 

AJUTOR FINANCIAR ACHIZIȚIONARE CALCULATOR 
 
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR UAD!  
 
Conform legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare, vă informăm că există posibilitatea accesării acestor fonduri cu condiția 
sa aveți sub 26 ani ,un venit brut lunar pe membru de familie sub 250 lei și să dispuneți de diferența 
de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configurație minima standard (configurația este 
prevăzută în HG 225/2020.) 
 
Pentru a accesa aceste fonduri trebuie să depuneți la registratura universității (secretariat) 
următoarele documentele . 
 
1. Cerere tip 
2. Act de identitate al studentului(copie si original); 
3. Certificatele de nastere si/sau ale actele de identitate, ale membrilor familiei (original si copie) 
4. Adeverinta de la institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a 
celorlalti frati/surori precum si adeverinta pt  frati/surori din care sa rezulte ca nu au beneficiat de 
acest ajutor. 
5. Actele doveditoare, in original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de catre 
membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii; 
6. Declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului 
legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu varsta mai mare sau egala cu 18 ani, in 
sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul de 250 lei/luna si ca 
dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard; 
7. Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant din care sa rezulte ca studentul a promovat 
minimum 45 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor 
financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti studentii, cu exceptia 
studentilor din anul I. 
8. Veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor mobile si imobile proprietate a familiei - 
daca este cazul 
 
Documentele se pot depune in copie, cu conditia ca, la depunerea cererii, solicitantul sa prezinte si 
actele in original. 
 
Data limită de depunere a dosarelor este 17.04.2020. 
 

Rector, 

Prof. univ. dr. Radu Marcel Moraru 


