MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

ANUNȚ
Universitatea de Vest din Timișoara anunță demararea, și anul acesta, a Programului
național „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării
achiziționării de calculatoare, al cărui scop este ajutorarea studenților cu venituri financiare
reduse pentru achiziționarea unui calculator prin acordarea (sub forma unui voucher) a unei sume
în lei echivalentă cu suma de 200 euro. Programul se adresează studenților ale căror familii
realizează un venit mediul brut de maxim de 250 lei/membru de familie.
Studenții Facultății de Matematică și Informatică care doresc să beneficieze de acest
program sunt rugați să depună cererea (tipizată) până în data de 17 aprilie 2020, prin e-mail,
la adresa euro200@e-uvt.ro, însoțită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei;
c) adeverință de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau
student a celorlalți frați/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
e) declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se
încadrează în plafonul de 250 lei/membru de familie și că dispun de diferența de bani pentru
achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
f) adeverință eliberată de către instituția de învățământ 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 achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția
studenților din anul I – se solicită prin e-mail de la secretariatul facultății la care e înmatriculat
studentul.

Studenții care au depus unele dintre documentele justificative solicitate mai sus în
dosarul pentru acordarea de bursă socială pentru anul universitar 2020-2021 pot solicita
prin cererea depusă ca acestea să fie preluate din respectivul dosar pentru a fi utilizate în
probarea eligibilității lor în vederea obținerii ajutorului aferent achiziționării unui
calculator în baza Legii nr. 269/2004.
Vă rugăm să citiți cu atenție și adresa transmisă facultății (de mai jos) pentru a vedea și
celelalte condiții pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii acestui program (configurația
minimă a sistemului de calcul achiziționat, imposibilitatea înstrăinării acestuia ș.a.m.d.).
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