CALENDARUL*
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare începând cu anul 2020

Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și
instituțiile de învățământ
Până la 6 aprilie
Depunerea cererilor însoțite de documentele menționate în adresă la secretariatul colegiului, prin poștă sau alt mijloc de comunicare ( mail: Până la 17 aprilie
calistrat_hogas@yahoo.com, fax: 0233/212000)
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și
instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială
22 aprilie-14 mai
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat
15-22 mai
Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor
25 mai
Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor
26 mai
Depunerea contestațiilor
25-29 mai
Rezolvarea contestațiilor
2-9 iunie
Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ
11 iunie
Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor,
aprobată prin ordin al ministrului
6 iulie
Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și Cercetării și distribuirea către
inspectoratele școlare/universități
6-27 iulie
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari
27 iulie-14 august
27 iulie-12
Achiziționarea de calculatoare
octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către
28 iulie-15
elevi și studenți
octombrie
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
25 iulie-30
pe portalul dedicat
octombrie
30 iulie-20
Decontarea către operatorii economici
noiembrie

*Anexa 1 LA HOTĂRÂREA nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
Emitent: Guvernul României
Publicat în MO nr. 270 din 1 aprilie 2020

