
 

 

 

Propunerile ANOSR pentru modificarea legislației privind programul 

„Euro 200” 

 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului României și Ministerului Educației Naționale (MEN) 

să adopte o serie de măsuri care să conducă la revitalizarea Programului „Euro 200”, prin care se urmărește „stimularea achiziționării de calculatoare, 

prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul”. Prin urmare, solicităm 

modificarea următoarelor elemente din: 

 

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 

 

Nr. crt. Articol Forma inițială Forma propusă Observații 

1. 
art. 2, alin. 

(1) 

Beneficiare ale prevederilor prezentei 

legi sunt familiile cu elevi şi/sau 

studenți ai învățământului de stat sau 

particular acreditat, în vârstă de până 

la 26 de ani, care provin din familii cu 

venituri brute lunare de maximum 1,5 

milioane lei pe membru de familie. 

Beneficiare ale prevederilor prezentei 

legi sunt familiile cu elevi şi/sau 

studenți ai învățământului de stat sau 

particular acreditat, în vârstă de până 

la 26 de ani, care provin din familii cu 

venituri brute lunare de maximum 

50% din salariul minim brut pe 

economie. 

Pentru a evita situația din perioada 

2004-2017, când timp de 13 ani suma 

care a constituit plafonul veniturilor 

familiale în vederea acordării 

respectivului ajutor, nu s-a modificat, 

propunem o limită care să fie flexibilă, 

în funcție de salariul minim brut pe 

economie, mai exact 50% din 

cuantumul acestuia. Salariul minim 

brut pe economie reprezintă un prag 

de minim confort social, evoluția 

acestuia ilustrând totodată și o 

evoluție a situației economice a 



 

 

persoanelor cu probleme socio-

economice. 

2. 
art. 2, alin. 

(2) 

Plafonul de 1,5 milioane lei se 

indexează anual, prin hotărâre a 

Guvernului, în funcție de indicele de 

creștere a prețurilor de consum. 

Plafonul stabilit prin normele 

metodologice, în conformitate cu 

art. 2, alin. (1), se indexează anual, 

prin hotărâre a Guvernului, în funcție 

de indicele de creștere a prețurilor de 

consum. 

Este mai ușor de modificat acest 

plafon prin intermediul unei Hotărâri 

de Guvern. Considerăm că este o 

soluție mai viabilă și ar conduce la o 

mai mare flexibilitate legislativă pentru 

decidenți. 

3. art. 4 

Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 

reprezintă echivalentul în lei a 200 de 

euro pentru un calculator, calculat la 

cursul de schimb valutar comunicat de 

Banca Națională a României pentru 

ultima zi a lunii precedente, fără a 

depăși valoarea calculatorului 

achiziționat. 

Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 

reprezintă echivalentul în lei a 600 de 

euro pentru un calculator, indexată 

anual, calculat la cursul de schimb 

valutar comunicat de Banca Națională 

a României pentru ultima zi a lunii 

precedente, fără a depăși valoarea 

calculatorului achiziționat. Respectiva 

sumă va fi actualizată anual, prin 

normele metodologice. 

Indexând 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 valutar din 11 ianuarie 2017 (1 

euro = 4,6597 lei). 

 

 

 

Hotărârea de Guvern nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 

 

 

Nr. crt. Articol Forma inițială Forma propusă Observații 

1. 
art. 1, alin. 

(1) 

În sensul prezentelor norme 

metodologice, beneficiarilor prevăzuţi 

la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind 

În sensul prezentelor norme 

metodologice, beneficiarilor prevăzuţi 

la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind 

Indexând valoarea actuală a acestui 

voucher cu IPC pentru mărfuri 

nealimentare (o creștere a valorii de 



 

 

acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare li se acordă un ajutor 

financiar ce reprezintă echivalentul în 

lei a 200 de euro pentru achiziționarea 

unui calculator personal nou. 

acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare li se acordă un ajutor 

financiar ce reprezintă echivalentul în 

lei a 600 de euro pentru achiziționarea 

unui calculator personal nou. Suma 

este indexată anual cu indicele 

prețurilor de consum. 

200,43% față de iunie 2004), am 

ajunge la suma de 600,86 euro, 

însemnând 2799,82 lei, raportat la 

cursul valutar din 11 ianuarie 2017 (1 

euro = 4,6597 lei). 

2. 
art. 2, alin. 

(1), lit. b) 

au un venit brut pe membru de familie 

sub 150 lei. 

au un venit brut pe membru de familie 

sub 450,64 lei, corelat anual cu 

indicele prețurilor de consum 

pentru mărfuri nealimentare, dar nu 

mai puțin de 50% din salariul minim 

brut pe economie. 

În perioada iunie 2004 – decembrie 

2017, indicele prețurilor de consum a 

crescut cu 174,95% în total, respectiv 

cu 200,43% în cazul mărfurilor 

nealimentare. Astfel, considerăm că 

respectivul plafon ar trebui să fie în 

prezent de 412,42 lei dacă ne 

raportăm la IPC total, respectiv 450,64 

lei brut/membru de familie dacă ne 

raportăm la IPC pentru mărfuri 

nealimentare. 

3. art. 3, lit. h) 

adeverință eliberată de către instituția 

de învăţământ din care să rezulte că 

studentul 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 studenţii, cu excepția 

studenţilor din anul I. 

adeverință eliberată de către instituția 

de învăţământ din care să rezulte că 

studentul a promovat minimum 30 de 

credite în anul universitar anterior 

depunerii cererii pentru acordarea 

unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare, 

pentru toți studenţii, cu excepția 

studenţilor din anul I. 

În majoritatea universităților din 

România, promovabilitatea în anul 

universitar următor se realizează 

acumulând minimum 30 de credite. 

Prin urmare, considerăm că acesta ar 

trebui să fie standardul solicitat, având 

în vedere faptul că potențialii 

beneficiari ai programului „Euro 200” 

se înscriu în categoria studenților ce 

pot beneficia de burse de ajutor 



 

 

sociale și ar trebui aplicate aceleași 

principii. 

4. 
art. 4, alin. 

(2) 

În cazul în care familia are în 

proprietate bunuri mobile şi 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 

veniturile realizate din valorificarea 

bunurilor mobile sub forma 

deșeurilor prin centrele de 

colectare, în vederea dezmembrării, 

care fac obiectul programelor 

naționale finanțate din bugetul de 

stat sau din alte fonduri publice; 

Art. 4., alin. (2), în forma actuală, din 

cadrul Normelor metodologice 

îngreunează procesul de depunere al 

cererilor. Propunem formularea 

corespondentă din OMEN nr. 3392 din 

27 februarie 2017 privind stabilirea 

Criteriilor generale de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin 

material pentru studenţii şi cursanții 

din învățământul superior de stat, 

învăţământ cu frecvenţă, art. 5, alin. (2), 

5. 
art. 4, alin. 

(3) 

În situația în care beneficiarii eligibili 

au venituri egale, criteriile de 

departajare vor fi în ordine: pentru 

elevi - media generală/calificativul şi 

numărul de absențe nemotivate din 

anul școlar anterior depunerii cererii 

pentru acordarea unui ajutor financiar 

în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare, iar pentru studenți - 

obținerea a minimum 50 de credite în 

anul universitar anterior depunerii 

cererii. 

În situația în care beneficiarii eligibili 

au venituri egale, criteriile de 

departajare vor fi în ordine: pentru 

elevi - media generală/calificativul şi 

numărul de absențe nemotivate din 

anul școlar anterior depunerii cererii 

pentru acordarea unui ajutor financiar 

în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare, iar pentru studenți - 

obținerea a minimum 30 de credite în 

anul universitar anterior depunerii 

cererii. 

În majoritatea universităților din 

România, promovabilitatea în anul 

universitar următor se realizează 

acumulând minimum 30 de credite. 

Prin urmare, considerăm că acesta ar 

trebui să fie standardul solicitat, având 

în vedere faptul că potențialii 

beneficiari ai programului „Euro 200” 

se înscriu în categoria studenților ce 

pot beneficia de burse de ajutor 

sociale și ar trebui aplicate aceleași 

principii. 



 

 

6. 
art. 8, alin. 

(1) 

La nivelul fiecărei instituţii de 

învăţământ superior de stat sau 

particular acreditate se constituie o 

comisie formată din 3-7 persoane, prin 

numire de către rectorul instituţiei, în 

termen de 5 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentelor norme 

metodologice. 

La nivelul fiecărei instituţii de 

învăţământ superior de stat sau 

particular acreditate se constituie o 

comisie formată din 5-9 persoane, prin 

numire de către rectorul instituţiei, în 

termen de 5 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentelor norme 

metodologice. 

Vezi nr. crt. 7 

7. 
art. 8, alin. 

(2) 

Componența comisiei este stabilită de 

către biroul senatului instituției de 

învăţământ superior prevăzute la alin. 

(1). Din comisie face parte obligatoriu 

contabilul instituției de învăţământ 

superior. 

Componența comisiei este stabilită de 

către Senatul universitar din instituția 

de învăţământ superior prevăzute la 

alin. (1). Din comisie face parte 

obligatoriu contabilul instituției de 

învăţământ superior și doi 

reprezentanți ai organizațiilor 

studențești legal constituite, 

respectiv al studenților 

reprezentanți în Senat. 

În spiritul legislației naționale, orice 

decizie ce privește studenții trebuie 

luată cu reprezentanții acestora. 

Considerăm că atât organizațiile 

studențești, cât și studenții 

reprezentanți din Senatul universitar ar 

trebui să desemneze câte un 

reprezentant în această comisie. În 

conformitate cu OMECTS nr. 

3666/2012 privind aprobarea Codului 

drepturilor şi obligațiilor studentului, 

art. 4, alin. (3), „instituţiile de 

învăţământ superior cooperează cu 

organizațiile studențești legal 

constituite şi se consultă cu acestea 

pentru aspectele privind dezvoltarea 

învățământului superior”. 

 


