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CALENDAR JUDEŢEAN
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare
(EURO 200) - în anul școlar 2017 – 2018
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ACȚIUNEA
Depunerea dosarelor la secretariatul unității școlare.
Constituirea comisiei de lucru la nivel județean și la nivel de
unitate școlară.
Evaluarea dosarelor de către comisiile din unitățile
şcolare şi efectuarea anchetelor sociale.
Depunerea la secretariatul I.S.J Galați a tabelului cu datele
solicitanților, semnat de președintele comisiei și ștampilat;
transmiterea machetei în format electronic pe adresa
isjgalati@yahoo.com
Introducerea datelor în baza de date naŃională.
Afișarea listelor eligibile pe portalul educațional dedicat
http://euro200.edu.ro/
Afişarea pe portalul Ministerului EducaŃiei Naționale a listei
de beneficiari aprobată prin ordin de ministru.
Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei
beneficiarilor.
Depunerea contestaŃiilor - 5 zile de la afişarea listei
beneficiarilor pe portalul dedicat.
Rezolvarea contestaŃiilor.
Afişarea rezultatelor contestaŃiei pe portalul dedicat și pe
site-ul I.S.J. Galați (www.isj.gl.edu.ro).
Preluarea bonurilor valorice de către secretariatul unităților
școlare.
Achiziționarea de calculatoare.
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Depunerea copiilor după documentele de achiziție de către
elevi și părinți la unitățile școlare.
Unitățile școlare depun copii ale documenteleor la ISJ
Galați conform procedurilor în vigoare.

Depunerea dosarelor de achiziție inclusiv a bonurilor valorice
de către operatorii economici la Comisia Județeană pentru
Programul Guvernamental Euro 200.
Operarea datelor din dosarele depuse de către operatorii
economici, în baza de date națională.
Decontarea sumelor către operatorii economici.

TERMENUL
până la 22 mai 2018

19 aprilie - 24 mai 2018

până cel mai târziu 25
mai 2018
22 mai – 28 mai 2018
31 mai 2018
1 iunie 2018
3 iunie 2018, ora 18.00
5 iunie 2018
8 iunie – 23 iunie 2018
24 iunie 2018
24 iunie – 30 iulie 2018
24 iunie -31 august 2018
24 iunie – 20 septembrie
2018

24 iunie – 20 octombrie
2018
16 iulie – 28 octombrie
2018
23 iulie – 30 noiembrie
2018

