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Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare urmărește „stimularea achiziționării de calculatoare, 

prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe 

în utilizarea tehnicii de calcul”. 

Ajutorul constă în acordarea echivalentului în lei a 200 de euro pentru achiziționarea 

unui singur calculator personal nou, sumă calculată în conformitate cu cursul de schimb valutar 

al Băncii Naționale a României din ultima zi a lunii precedente. În plus, suma acordată nu poate 

depăși valoarea calculatorului achiziționat, situație care nu mai poate fi întâlnită prea des în 

ziua de astăzi.  

Beneficiază de prevederile acestui act normativ, în conformitate cu art. 2, alin. (1) al 

legii, elevii și/sau studenții din învățământul de stat sau privat, în vârstă de până la 26 de ani, 

care provin din familii cu venituri brute lunare medii/membru de familie de maximum 150 lei, 

plafon care, teoretic, conform art. 2, alin. (2) din aceeași lege, ar trebui să fie indexat anual, 

printr-o hotărâre de guvern, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum (IPC). 

Faptul că de 14 ani nu au fost realizate modificări în ceea ce privește modul în care se 

alocă aceste fonduri, a condus la situația în care numărul de studenți beneficiari a scăzut din 

2004 și până în 2017, de la 505 la 27 (94,65%), numărul de solicitări scăzând într-un ritm 

similar, de la 4496 la 27 (99,39%). Aceste statistici sunt extrem de îngrijorătoare și ar trebui să 

conducă la o revitalizare rapidă a programului „Euro 200”.  



 

  

 

România, stat membru UE departe de o societate informațională 
România a înregistrat, în perioada 2004-2016, conform datelor Eurostat, un progres 

remarcabil din punct de vedere al creșterii numărului de gospodării conectate la internet. 

Astfel, dacă în 2004, doar 6% dintre gospodăriile din țara noastră erau conectate la internet, 

în 2016, procentul acestora a ajuns la 72%. 

 

 
 

Figură 1. Evoluția procentuală a gospodăriilor conectate la internet din România și media la nivelul 

statelor membre UE-28 în perioada 2007-2016 (sursa: Eurostat) 

  

Totuși, România este la mare distanță de țări precum Luxemburg (97%), Olanda 

(97%), Norvegia (97%), Danemarca (94%), Suedia (94%) sau Marea Britanie (93%). În fapt, 

România (72%) este pe antepenultimul loc în spațiul european, depășind doar Grecia (69%) 

sau Bulgaria (64%), și aflându-ne mult sub media europeană (85%). În ciuda celui mai mare 

progres dintre toate statele membre în Uniunea Europeană, România mai are încă mult de 

recuperat în acest sens. 

 

GEO/TIME 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Luxemburg 59 70 75 80 87 90 91 93 94 96 97 97 

Olanda 65 80 83 86 90 91 94 94 95 96 96 97 

Norvegia 60 69 78 84 86 90 92 93 94 93 97 97 

Danemarca 69 79 78 82 83 86 90 92 93 93 92 94 

Suedia - 77 79 84 86 88 91 92 93 90 91 94 

Marea Britanie 56 63 67 71 77 80 83 87 88 90 91 93 

Germania 60 67 71 75 79 82 83 85 88 89 90 92 

Finlanda 51 65 69 72 78 81 84 87 89 90 90 92 

Irlanda 40 50 57 63 67 72 78 81 82 82 85 87 

Estonia 31 45 52 57 62 67 69 74 79 83 88 86 

Franța 34 41 55 62 69 74 76 80 82 83 83 86 

EU-28 - - 55 60 66 70 73 76 79 81 83 85 

Belgia - 54 60 64 67 73 77 78 80 83 82 85 

Austria 45 52 60 69 70 73 75 79 81 81 82 85 

Republica Cehă 19 29 35 46 54 61 67 65 73 78 79 82 

Spania 34 38 43 50 53 58 63 67 70 74 79 82 
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GEO/TIME 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Malta - 53 54 59 64 70 75 77 79 81 82 82 

Ungaria 14 32 38 47 53 58 63 67 70 73 76 81 

Slovacia 23 27 46 58 62 67 71 75 78 78 79 81 

Polonia 26 36 41 48 59 63 67 70 72 75 76 80 

Italia 34 40 43 47 53 59 62 63 69 73 75 79 

Slovenia 47 54 58 59 64 68 73 74 76 77 78 78 

Croația - - 41 45 50 56 61 66 65 68 77 77 

Letonia 15 42 51 53 58 60 64 69 72 73 76 77 

Turcia 7 - 20 25 30 42 - 47 49 60 70 76 

Macedonia 11 14 - 29 42 46 - 58 65 68 69 75 

Cipru 53 37 39 43 53 54 57 62 65 69 71 74 

Portugalia 26 35 40 46 48 54 58 61 62 65 70 74 

Lituania 12 35 44 51 60 61 60 60 65 66 68 72 

România 6 14 22 30 38 42 47 54 58 61 68 72 

Grecia 17 23 25 31 38 46 50 54 56 66 68 69 

Bulgaria 10 17 19 25 30 33 45 51 54 57 59 64 

 

Tabel 1. Evoluția procentuală a numărului de gospodării conectate la internet în Uniunea Europeană în 

perioada 2004-2016 (sursa: Eurostat) 

 

Dacă ne raportăm la populația cu veniturile cele mai reduse, cea situată în primul cvartal 

din acest punct de vedere, în țara noastră situația este una dezastruoasă în continuare. Chiar 

dacă în ultimii ani s-a înregistrat o creștere, România este în continuare foarte departe de 

media europeană. Astfel, chiar și după patru ani de aplicare a programului „Euro 200”, România 

avea conectate la internet, în 2008, doar 3% dintre gospodăriile cu veniturile cele mai reduse, 

într-un moment în care media statelor UE era de 36%. În 2016, situația era similară, în ciuda 

unei îmbunătățiri considerabile. Astfel, 38% dintre gospodăriile ce se confruntă cu grave 

probleme financiare erau conectate la internet, în timp ce media la nivelul statelor UE-28 

ajunsese la 67%. 

 



 

  

 
 

Figură 2. Evoluția procentuală a gospodăriilor situate în primul cvartal din punct de vedere al veniturilor, 

conectate la internet din România și media la nivelul statelor membre UE-28 în perioada 2008-2016 

(sursa: Eurostat) 

 

Prin urmare, datele atestă faptul că este necesară o revitalizare și o îmbunătățire 

urgentă a Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare, cu normele de aplicare subsecventă. Considerăm că 

programul „Euro 200” reprezintă principalul mijloc prin care Guvernul României poate 

contribui la îmbunătățirea acestei situații, sprijinind, în același timp, conectarea tinerilor, fie ei 

elevi sau studenți, la societatea informațională, și prin aceștia, și a familiilor lor. 
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14 ani de aplicare, nicio modificare privind cuantumul acordat și 

pragul salarial 
Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare a reprezentat, cel puțin la nivel de intenție, una dintre 

cele mai bune măsuri luate de un Guvern în vederea creșterii gradului de acces al populației la 

tehnologia PC, prin care elevii și studenții din medii socio-economice dezavantajate și care 

aveau o condiție materială precară erau stimulați să achiziționeze astfel de echipamente. 

Modul inerțial în care a fost gestionat acest program a făcut ca rezultatele acestuia să fie 

departe de cele așteptate. 

Suma de 200 de euro nu a fost, însă, indexată niciodată până în prezent, fapt ce a 

restricționat foarte mult accesul studenților și al elevilor la aceste fonduri. Conform datelor 

Institutului Național de Statistică, IPC pentru produse nealimentare a crescut în perioada iunie 

2004 – decembrie 2017 cu 200,43%, însemnând 300,64 lei, ceea ce ar însemna că plafonul 

lunar mediu de venit în prezent ar trebui să fie de minimum 450,64 lei brut/membru de familie. 

În prezent, salariul de bază minim brut la nivel național este, începând cu data de 1 ianuarie 

2018, de 1900 lei. Astfel, plafonul de venit maxim pentru potențialii beneficiari reprezintă în 

prezent 7,89% din salariul de bază minim brut la nivel național, în condițiile în care ar trebui, 

conform normelor legale în vigoare, să fie situat la procentul de 27,66% din acest salariu. 

Având în vedere că în data de 1 ianuarie 2018, un euro valora 4,6597 lei1, cei 200 de 

euro însumează aproximativ 931,94 lei. Suma alocată în anul 2016 însă a fost de 888 lei per 

student/elev, în scădere cu 2 lei față de anul anterior. 

 

An 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Suma 868 890 888 884 880 880 

 

Tabel 1. Suma alocată în lei pentru fiecare elev/student în cadrul programului „Euro 200” în perioada 

2014-2016, cu estimări pentru anul 2018 și 2019 (estimare Bugetul MEN din 2017) 

 

Având în vedere normele metodologice privind configurația minimă recomandată2 

pentru achiziționarea calculatoarelor, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1170 din 25 

                                                           
1 http://www.cursv.ro/bnr/2018-01-01/ 
2 Configurația minimă a calculatoarelor care pot fi achiziționate este următoarea:  

a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 

2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17"; 

tastatură, mouse optic;  

b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM 

tip DDR3 minimum 1 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluție minimum 1.366 x 768; 

DVD;  

c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau 

echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10". 

 



 

  

noiembrie 2011, suma acordată este total insuficientă, fie că este vorba despre desktop3, 

laptop4, netbook5 sau echivalent. De asemenea, în conformitate cu art. 2, alin. (21) din aceeași 

hotărâre, calculatoarele trebuie să fie dotate „în mod obligatoriu și cu un software de bază 

licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus”, ceea ce le crește și mai 

mult valoarea de piață. 

Prin urmare, este necesar ca și voucherul de 200 de euro oferit de statul român pentru 

achiziționarea unui calculator să crească. Dacă am indexa valoarea actuală a acestui voucher 

cu IPC pentru mărfuri nealimentare (o creștere a valorii de 200,43% față de iunie 2004), am 

ajunge la suma de 600,86 euro, însemnând 2799,82 lei, raportat la cursul mediu al euro 

pentru anul 2017). Considerăm că un cuantum al voucherului mai mare de 500 de euro, 

precum și o creștere a plafonului de venit maxim brut/membru de familie până la salariul de 

bază minim brut la nivel național ar duce la o lărgire a grupului țintă de beneficiari ai acestui 

program. De asemenea, și configurația tehnică minimală pentru calculatoare ar trebui 

actualizată la nevoile anului 2018.  

 

 

 

                                                           
3 Un desktop care se încadrează în specificațiile minimale este Maguay eXpertStation-G3260, care poate fi 

achiziționat la prețul de 1055 lei, informație disponibilă la adresa web: http://www.compari.ro/sisteme-

desktop-c3083/maguay/expertstation-g3260-p328054399/. Sisteme asemănătoare se găsesc și la prețuri de 

până la 1100 lei. La aceste prețuri se adaugă și echipamentele periferice (tastatură + mouse), ce pot fi 

achiziționate cu aproximativ 50 de lei, respectiv sistemul de operare. Un sistem de operare Microsoft 

Windows 8.1 cu licență BitDefender Antivirus Plus 2016 pentru un an costă 558,89 lei, informație disponibilă 

la adresa web http://www.pcgarage.ro/sisteme-de-operare/microsoft/windows-81-oem-dsp-oei-64-bit-

engleza/. În plus, un monitor LCD, precum BenQ GL955A Monitor, poate fi achiziționat la prețuri variind între 

365 lei, 367,88 lei sau 387,13 lei, informație disponibilă la adresa web: http://www.compari.ro/monitoare-

c3126/benq/gl955a-p117116818/. Astfel, costul total pentru achiziționarea unui desktop cu specificațiile 

minime prevăzute de lege, împreună cu echipamentele periferice (tastatură + mouse), monitor și 

sistem de operare ajunge la cel puțin 1978,89 lei, echivalentul a 425,56 euro. 

 
4 Un laptop care se încadrează în specificațiile minimale este HP 250 G4 M9S73EA, care poate fi achiziționat 

la prețul de 898 lei (mai mari decât suma oferită de la bugetul de stat), informație disponibilă la adresa web: 

http://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/hp/250-g4-m9s73ea-p287659519/#. La acest preț se 

adaugă și achiziționarea unui sistem de operare. Un sistem de operare Microsoft Windows 8.1 cu licență 

BitDefender Antivirus Plus 2016 pentru un an costă 558,89 lei, informație disponibilă la adresa web 

http://www.pcgarage.ro/sisteme-de-operare/microsoft/windows-81-oem-dsp-oei-64-bit-engleza/. Astfel, 

costul total pentru achiziționarea unui laptop cu specificațiile minime prevăzute de lege, împreună cu 

un sistem de operare aferent, ajunge la 1456,89 lei, echivalentul a 315,05 euro. 

 
5 Un netbook care se încadrează în specificațiile minimale este Lenovo IdeaPad 100S 80R20089HV, care poate 

fi achiziționat la prețul de 1013 lei (mai mare decât suma oferită de la bugetul de stat), informație disponibilă 

la adresa web: http://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/lenovo/ideapad-100s-80r20089hv-

p328110067/. La acest preț se adaugă și achiziționarea unui sistem de operare. Un sistem de operare 

Microsoft Windows 8.1 cu licență BitDefender Antivirus Plus 2016 pentru un an costă 558,89 lei, informație 

disponibilă la adresa web http://www.pcgarage.ro/sisteme-de-operare/microsoft/windows-81-oem-dsp-oei-

64-bit-engleza/. Astfel, costul total pentru achiziționarea unui netbook cu specificațiile minime 

prevăzute de lege, împreună cu un sistem de operare aferent, ajunge la 1571,89 lei, echivalentul a 338,04 

euro. 



 

  

An 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solicitări 4496 458 267 125 112 112 85 82 29 54 16 27 

Beneficiari 505 423 130 68 66 112 81 58 29 54 16 27 

Procent 

solicitări 

acceptate 

11,23% 92,36% 48,69% 54,40% 58,93% 100,0% 95,29% 70,73% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabel 2. Numărul de solicitanți și beneficiari ai Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 din învățământul 

universitar în perioada 2004-2017 

 

Programul Euro 200 trebuie revigorat în cel mai scurt timp din cauza ineficienței sale, 

așa cum o demonstrează și evoluția numărului de solicitanți, respectiv beneficiari, cel puțin din 

mediul universitar. Astfel, dacă în 2004 au existat 4496 de solicitări, respectiv 505 beneficiari, 

însemnând 11,23% din numărul total de cereri, în anul imediat următor, număr de solicitări a 

scăzut la 458, existând 423 de beneficiari (92,36% din numărul total de cereri). În 2016 s-au 

înregistrat doar 16 solicitări, un minim istoric, toate acestea fiind și eligibile. În 2017, pentru 

prima dată după patru ani, numărul de solicitări a crescut la 27, toate acestea fiind declarate 

eligibile. 

 

 
 

Figura 3. Numărul de solicitanți și beneficiari ai Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 din învățământul 

universitar în perioada 2005-2017 

 

De asemenea, ponderea solicitanților și beneficiarilor din mediul universitar din 

numărul total de solicitanți și beneficiari a fost, pe tot parcursul derulării programului, una 

extrem de mică. Dacă în anul 2004, 3,73% din numărul total de cereri au provenit de la 

studenți, aceștia reprezentând 2,02% din numărul total de beneficiari, în 2016 studenții au 

reprezentat 0,13%, atât din numărul total de solicitanți, cât și din numărul total de beneficiari. 

În 2017, procentul a crescut până la 0,37%. 
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Figura 4. Ponderea de solicitanți și beneficiari din învățământul superior din numărul total al 

solicitanților, respectiv beneficiarilor Legii nr. 269 din 16 iunie 2004, în perioada 2004-2017 

 

În perioada 2004-2017, numărul total de cereri ale studenților de a primi cei 200 de 

euro pentru achiziționarea unui calculator a scăzut de la 4496 la 27 (o scădere cu 99,39%), în 

timp ce numărul beneficiarilor a scăzut de la 505 la 27 (o scădere cu 94,65%). Aceste cifre sunt 

suficient de sugestive pentru a demonstra ineficiența din prezent a acestui program, cel puțin 

din perspectiva studenților.  

De remarcat faptul că, deși în anul 2016 a fost alocată suma de 15.999.894 lei pentru 

un număr teoretic maximum de 18.018 beneficiari, au primit această subvenție doar 12.041 

de elevi și studenți, ceea ce însemnă că a rămas neutilizată o sumă de 5.307.576 lei, 

suficientă deci pentru a acoperi încă 5.977 de beneficiari sau pentru a crește suma acordată 

fiecărui beneficiar la 1328,78 lei (o creștere de 49,63%). 
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Aspecte care îngreunează accesibilitatea elevilor și studenților 
Motivele pentru care doar un număr foarte mic de studenți aplică pentru a 

beneficia de acest drept sunt multiple, dar cele mai importante ar fi plafonul de venituri 

maxim lunar mediu/membru de familie mult prea mic și nerealist pentru actualele 

venituri ale familiilor din România, tot mai greu de îndeplinit pentru majoritatea studenților, 

nemaiexistând multe familii cu venituri atât de mici (150 de lei/membru de familie/lună – mult 

sub un singur salariu minim net, chiar dacă presupunem o familie cu 4 membri dintre care unul 

singur are venituri, la nivelul minim național), valoarea mult prea mică voucherului acordat, 

necorelată cu realitățile actuale ale pieței IT, sau promovarea insuficientă a programului de 

către instituțiile de învățământ superior și de către ministerul de resort.  

De asemenea, o altă cauză pentru care studenții nu aplică pentru acest program o 

reprezintă și birocrația excesivă și dosarul extrem de stufos pe care trebuie să îl depună 

pentru a beneficia de acest drept. Prin Hotărârea de Guvern nr. 228 din 24 martie 2010 a 

fost introdusă o condiție care restricționează și mai mult achiziționarea calculatoarelor de către 

studenți prin acest proiect. Astfel, art. 3, alin. (3), lit. h) prevede că studentul trebuie să facă 

dovadă că „a promovat minimum 50 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”, în condițiile în care în majoritatea instituțiilor 

de învățământ superior din România este necesară acumularea a minimum 30 de credite 

pentru a promova în anul universitar următor. Fără a descuraja performanța, considerăm acest 

criteriu prea restrictiv în condițiile în care beneficiarii acestui program sunt studenți și elevi cu 

probleme sociale sau provin din medii defavorizate, care se confruntă cu probleme variate care 

pot afecta performanțele lor academice. 

În plus, art. 4., alin. (2) din cadrul acelorași norme metodologice prevede că „în cazul în 

care familia are în proprietate bunuri mobile și imobile care ar putea fi valorificate, se iau în 

considerare veniturile potențiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor 

art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001”, fapt ce îngreunează, de asemenea, procesul de 

depunere al cererilor. În plus, în componența comisiei care gestionează acest program și 

verifică eligibilitatea cererilor depuse nu este prevăzută explicit prezența a cel puțin unui 

reprezentant al studenților, ci doar a contabilului instituției de învățământ superior, comisia 

fiind numită de către rector. Din această comisie fac parte între trei și șapte persoane, în 

conformitate cu art. 8, alin. (1) al normelor metodologice, ultima dată modificate prin 

Hotărârea de Guvern nr. 403 din 29 martie 2006 la acest punct. 

 

  



 

  

Recomandările Curții de Conturi a României 
 Într-un document intitulat Sinteza Raportului de audit al performanței privind 

gestionarea fondurilor alocate programelor sociale pentru educație, concepute și 

finanțate pentru susținerea activității școlare a elevilor din medii defavorizate, aflăm că 

activitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a fost auditată pentru a 

verifica „economicitatea, eficient și eficacitatea administrării fondurilor alocate programelor 

sociale pentru educație, concepute și finanțate pentru susținerea activității școlare a elevilor din 

medii defavorizate”. 

Curtea de Conturi a României constată că „în evoluție, plățile totale efectuate 

prezintă un trend descendent, cu o evoluție oscilantă, respectiv de la 18.520.356 lei în anul 

2013, 13.832.842 în anul 2014 la 15.232.167 lei în anul 2015”. Cauza identificată, eronat în 

opinia noastră, este că „scăderea numărului de beneficiari a fost/este determinată de 

scăderea populației școlare la toate formele de învăţământ” (p. 85), după cum bine se 

poate demonstra că scăderea procentuală a numărului de beneficiari nu poate fi corelată cu 

cea a numărului de studenți spre exemplu. 

Este sesizată și disproporționalitatea între fondurile alocate Inspectoratelor Școlare 

Județene, respectiv universităților, astfel că „plățile efectuate la nivelul ISJ în totalul plăților 

efectuate pentru perioada 2013 - 2015 dețin o pondere de 99,8% în anul 2013, 99,9% în anul 

2014 şi 99,7% în anul 2015, respectiv universitățile în procent de 0,2% în anul 2013, 0,1% în 

anul 2014 şi 0,3% în anul 2015” (p. 86). 

Raportul constată că la nivelul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului 

Educației Naționale „nu au fost efectuate rapoarte de monitorizare/intermediare/finale 

cu privire la derularea Programului Euro 200 şi nici studii/analize privind impactul 

acordării acestui ajutor financiar asupra ratei de părăsire timpurie a școlii/abandon 

școlar”. De asemenea, se remarcă faptul că nu a fost actualizat cuantumului venitului brut pe 

familie, venitul minim garantat, respectiv lista bunurilor care conduc la excluderea acordării 

ajutorului social. 

 Curtea de Conturi a României a sesizat mai multe deficiențe în derularea programului. 

Astfel, „deși cadrul normativ/administrativ aferent Programului privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare a fost asigurat, acesta trebuie 

revizuit/îmbunătățit, având în vedere carențele, inadvertențele, imperfecțiunile 

legislative identificate”. De asemenea, este menționat și faptul că „nu s-a urmărit de către 

entitatea/entitățile implicate creșterea performanței programului, prin asigurarea şi 

repartizarea resurselor financiare pe baza şi cu respectarea tuturor criteriilor stabilite”. Nu în 

ultimul rând, se menționează că „coordonarea programului nu a urmărit o bună gestionare 

a fondurilor alocate, managementul entităților implicate în derularea programului nu a 

acționat în totalitate în concordanță cu politicile de realizare a obiectivelor/țintelor de 

performanţă aferente programului” (p. 18). 

 În acest sens au fost formulate mai multe recomandări. Astfel, este recomandat ca MEN 

să revizuiască sau să inițieze acte legislative specifice în domeniu, respectiv să fie implicați activ 

toți factorii decizionali ai tuturor entităților cu responsabilitate în derularea programului „Euro 



 

  

200”, „în vederea soluționării/înlăturării disfuncțiilor intervenite în derularea programului” (p. 

19). 

 

Propuneri 
Având în vedere cele menționate mai sus, Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România (ANOSR) solicită Ministerului Educației Naționale (MEN) să 

modifice următoarele aspecte legislative în ceea ce privește Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 

privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și 

normele metodologice subsecvente, în acord cu recomandările realizare de Curtea de Conturi 

a României: 

1. Creșterea plafonului de venit net maxim lunar mediu/membru de familie de la 150 

lei la valoarea salariului de bază minim brut la nivel național, de la data de 31 

decembrie 2017 (1450 de lei), în conformitate cu prevederile legale care statuează 

indexarea anuală acestui plafon cu indicele de creștere a prețurilor de consum. 

2. Indexarea sumei acordate în bonuri valorice pentru achiziționarea sistemelor 

desktop/laptop-urilor/notebook-urilor cu indicele de creștere a prețurilor de 

consum, de la 200 euro la 600 de euro6, astfel încât elevii și studenții să își poată 

achiziționa calculatoare performante. 

3. Scăderea numărului necesar de credite promovate, de la 50 la 30, pentru a putea 

lărgi baza teoretică de aplicanți și a sprijini și studenți cu situație academică mai 

puțin bună, însă care se confruntă cu probleme financiare și nu își permit 

achiziționarea unui calculator. 

4. Introducerea a cel puțin unui student reprezentant al organizațiilor 

studențești/federațiilor studențești naționale în comisiile de stabilire a eligibilității 

candidaților/comisiei de contestație la nivel național. 

5. Actualizarea configurației minime a calculatoarelor care pot fi achiziționate, astfel 

încât acestea să fie la zi cu progresul pieței IT. 

                                                           
6 Considerând că toți cei 7.354 de beneficiari din 2017 au utilizat suma de 200 de euro și că în urma 

aplicării modificărilor solicitate de ANOSR, numărul acestora s-ar dubla, impactul bugetar total ar fi de 

8.824.800 euro. 


