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ANUNȚ 

 

Ca urmare a ORDINULUI nr. 3.020 din 10 ianuarie 2022 privind 

aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 

achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022, vă aducem la cunostință 

calendarul desfășurării programului EURO 200 
 

 

Anexă la Ordinul nr. 3020/2022 
 

CALENDARUL 
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022 

 

Activităţi Termen de realizare 
Stabilirea şi numirea comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de 
învăţământ 

până la 1 aprilie 

Depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoare până la 14 aprilie 
Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi 
instituţiile de învăţământ, împreună cu comisiile de anchetă socială 

2 - 20 mai 

Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat 23 - 30 mai 
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei a listei nominale a beneficiarilor, aprobată 
prin ordin de ministru 

3 iunie 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 3 iunie 
Depunerea contestaţiilor 6 - 10 iunie 
Rezolvarea contestaţiilor 13 - 17 iunie 
Afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ 17 iunie 
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin 
ordin de ministru 

15 iulie 

Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi distribuirea către 
inspectoratele şcolare/universităţi 

25 iulie - 12 august 

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 16 - 31 august 
Achiziţionarea de calculatoare 16 august - 14 

 

 octombrie 
Depunerea copiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire de către 
elevi şi studenţi 

16 august - 17 
octombrie 

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi şi 
după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, 
respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor 
economici pe portalul dedicat 

16 august - 28 
octombrie 

Decontarea către operatorii economici 22 august - 18 
noiembrie 

 

Pentru informații suplimentare vă rugam să vă adresați serviciului social, etajul 1, camera 17 

din sediul central str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, sector 1, în intervalul orelor 12-14 de luni 

pana joi, sau la adresa de email: serviciul.social@unarte.org 


