În atenția studenților si masteranzilor,
A fost aprobat Ordinul nr. 3851/2021 privind aprobarea Calendarului pentru
acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021.
Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 31 mai 2021.
Prevederile ordinului menționat sunt duse la îndeplinire de Direcția generală învățământ
preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția generală învățământ universitar, Direcția
generală infrastructură și Direcția generală juridică și control din Ministerul Educației.
Conform HG nr.297/03/05/2018 beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții
învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 ani, care provin din familii
cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie.
Ajutorul se acordă o singură data în cadrul unei familii.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile
realizate de membrii unei familii în luna precedentă depunerii cererii (luna mai 2021) cu excepția
tuturor drepturilor sociale care potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și
obligații.
Perioada de depunere a dosarului la adresa secretariat@chimie.upb.ro este – 07.06.2021 15.06.2021.
Dosarul va conține cererea pentru acordarea unui ajutor financiar în vedere achiziționării
de calculatoare si documentele justificative (aceleași ca la depunerea dosarului pentru obținerea
bursei sociale - veniturile brute pentru toți membrii familiei pentru luna mai 2021).
Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru
anul 2021, este următorul:
Activități
Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și
instituțiile de învățământ
Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din
unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă
socială
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului
dedicat
Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a
beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru
Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor

Termen de realizare
până la 7 iunie
până la 15 iunie
16-25 iunie
28 iunie-2 iulie
9 iulie
9 iulie

Depunerea contestațiilor

9-13 iulie

Rezolvarea contestațiilor

14-23 iulie

Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ

23 iulie

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor,
aprobată prin ordin de ministru
Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea
către inspectoratele școlare/universități
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari
Achiziționarea de calculatoare
Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predareprimire de către elevi și studenți
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de
pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la
comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ
superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat
Decontarea către operatorii economici

30 iulie
31 iulie-19 august
20-27 august
20 august-15
octombrie
20 august-22
octombrie
20 august-29
octombrie
20 august-19
noiembrie

