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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. Suma acordată poate depăși 

valoarea calculatorului achiziționat, urmând ca beneficiarul să acopere diferența de bani care 

poate fi plătită în rate în urma încheierii unui contract cu agentul economic, conform Normelor 

metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004. 

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 250 

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

150 de lei prevăzuți inițial în anul 2004), printr-o hotărâre de guvern, în funcție de indicele de 

creștere a prețurilor de consum (IPC). 

În anul 2018, în urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești 

din România (ANOSR), a crescut plafonul respectiv de la 150 la 250 de lei și au fost introduși 

studenți în comisiile de la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Deși rectificările aduse 

programului au avut un impact pozitiv asupra acestuia, numărul de beneficiari a continuat să 

scadă în anul 2018 până la 2.772 și a crescut până la 4.080 de beneficiari în 2019, fiind în 

continuare foarte mic. Aceste statistici sunt în continuarea extrem 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 2004-2019, 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 2019, procentul acestora a ajuns la 84%. 

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

UE-28 în perioada 2007-2019 (sursa: Eurostat, [isoc_ci_in_h]) 

Totuși, România este la mare distanță de țări precum Olanda (98%), Islanda (98%), 

Norvegia (98%), Suedia (96%) sau Elveția (96%). În fapt, România (84%) se află pe locul 22 din 

27 în spațiul european depășind Lituania (82%) sau Slovacia (82)% aflându-se în continuare 

sub media europeană (90%). În ciuda celui mai mare progres dintre toate statele membre în 

Uniunea Europeană, România mai are încă mult de recuperat în acest sens. 
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Tabel 1. Evoluția procentuală a numărului de gospodării conectate la internet în Uniunea Europeană în perioada 2004-2019 (sursa: Eurostat, [isoc_ci_in_h])

Țară/An 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Olanda 65 78 80 83 86 90 91 94 94 95 96 96 97 98 98 98 

Suedia : 73 77 79 84 86 88 91 92 93 90 91 94 95 93 96 

Elveția : : : : : : : : : : 91 : : 93 : 96 

Danemarca 69 75 79 78 82 83 86 90 92 93 93 92 94 97 93 95 

Germania 60 62 67 71 75 79 82 83 85 88 89 90 92 93 94 95 

Luxembourg 59 65 70 75 80 87 90 91 93 94 96 97 97 97 93 95 

Finlanda 51 54 65 69 72 78 81 84 87 89 90 90 92 94 94 94 

Irlanda 40 47 50 57 63 67 72 78 81 82 82 85 87 88 89 91 

Spania 34 36 38 43 50 53 58 63 67 70 74 79 82 83 86 91 

Austria 45 47 52 60 69 70 73 75 79 81 81 82 85 89 89 90 

Belgia : 50 54 60 64 67 73 77 78 80 83 82 85 86 87 90 

Cipru 53 32 37 39 43 53 54 57 62 65 69 71 74 79 86 90 

Estonia 31 37 45 52 57 62 67 69 74 79 83 88 86 88 90 90 

Uniunea Europeană (28 țări 

(2013-2020) 

: : : 55 60 66 70 73 76 79 81 83 85 87 89 90 

Franța 34 : 41 55 62 69 74 76 80 82 83 83 86 86 89 90 

Slovenia 47 48 54 58 59 64 68 73 74 76 77 78 78 82 87 89 

Cehia 19 19 29 35 46 54 61 67 73 73 78 79 82 83 86 87 

Polonia 26 30 36 41 48 59 63 67 70 72 75 76 80 82 84 87 

Ungaria 14 22 32 38 47 53 58 63 67 70 73 76 79 82 83 86 

Malta : 41 53 54 59 64 70 75 77 78 80 81 81 85 84 86 

Italia 34 39 40 43 47 53 59 62 63 69 73 75 79 81 84 85 

Latvia 15 31 42 51 53 58 60 64 69 72 73 76 77 79 82 85 

România 6 : 14 22 30 38 42 47 54 58 61 68 72 76 81 84 

Lituania 12 16 35 44 51 60 61 60 60 65 66 68 72 75 78 82 

Slovacia 23 23 27 46 58 62 67 71 75 78 78 79 81 81 81 82 

Croația : : : 41 45 50 56 61 66 65 68 77 77 76 82 81 

Portugalia 26 31 35 40 46 48 54 58 61 62 65 70 74 77 79 81 

Grecia 17 22 23 25 31 38 46 50 54 56 66 68 69 71 76 79 

Bulgaria 10 : 17 19 25 30 33 45 51 54 57 59 64 67 72 75 



 

 

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. 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%. Timp de 11 ani, discrepanța 

dintre România și media UE a scăzut de la o diferență de 33 procente în 2008 la 17 în 2019, 

însă în continuare ne situăm departe de aceasta. Astfel, în 2019 60% dintre gospodăriile ce 

se confruntă cu grave probleme financiare erau conectate la internet, în timp ce media la 

nivelul statelor UE-28 ajunsese la 77%. 

  



 

 

Bilanțul în urma a 16 ani de existență a programului 

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 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 decembrie 2004 – decembrie 2019 cu 122,06%, ceea ce ar însemna că 

plafonul lunar mediu de venit în prezent ar trebui să fie de minimum 333 lei brut/membru de 

familie.  

Totuși, dacă ne raportăm la salariul minim brut pe economie, situația e foarte diferită. 

Așa cum salariul minim brut pe economie a crescut foarte mult în perioada 2004-2020, cu 

696%, este mai realistă stabilirea plafonului în funcție de salariul minim brut. În 2004, cei 150 

de lei de venit brut pe membru de familie reprezentau 53,57% din salariul minim brut pe 

economie. Cu alte cuvinte, în 2004 putea beneficia de sprijin un elev/student dintr-o familie 

de minim doi membri dintre care unul este angajat pe salariul minim brut pe economie. Dacă 

ne raportăm la plafonul de 250 de lei în contextul în care salariul minim brut pe economie 

este de 2.230 de lei (HG nr. 935/2019), nu pot beneficia de acest sprijin decât un elev/student 

dintr-o familie de 9 membri dintre care un singur membru este angajat pe salariul minim brut 

pe economie. Dacă comparăm plafonul actual cu cel stabilit în anul 2004, constatăm o 

diferență enormă din acest punct de vedere. Astfel, pentru a stabili plafonul la un nivel 

comparabil cu cel din 2004, este important să ne raportăm la salariul minim brut pe 

economie. Un plafon comparabil cu salariul minim brut pe economie ar reprezinta 50% din 

salariul minim brut pe economie (2.230 lei pentru 2019) și anume 1.115 lei. 

Având în vedere că în data de 31 ianuarie 2020, un euro valora 4,7779lei1, cei 200 de 

euro însumează aproximativ 955,58 lei. Suma alocată pentru anul 2020 este însă de 942 lei 

per student/elev, în scădere cu 6 lei față de anul anterior. 

Tabel 2. Suma alocată în lei pentru fiecare elev/student în cadrul programului „Euro 200” în perioada 2014-2019, cu 

estimări pentru anul 2020 (estimare Bugetul MEC din 2020) 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.bnr.ro/files/xml/nbrfxrates2020.htm 

An 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suma 868 890 888 892 940 948 942 



 

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 pus 

în consultare publică prevede modificarea configurației minime recomandate a 

calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar2, însă fără a indexa și 

cuantumului voucher-ului oferit. 

Pornind de la normele metodologice propuse privind configurația minimă 

recomandată pentru achiziționarea  calculatoarelor, suma acordată este 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 122,06% față de iunie 2004), am 

ajunge la suma de 445 de euro, însemnând 2.126,16 lei, raportat la cursul euro pentru anul 

2020). Considerăm că un cuantum al voucherului mai mare de 445 de euro, precum și o 

creștere a plafonului de venit maxim brut/membru de familie până la 50% din salariul minim 

brut la nivel național ar duce la o lărgire a grupului țintă de beneficiari ai acestui program. 

                                                           
2 Configurația minimă a calculatoarelor care pot fi achiziționate conform proiectului de HG este următoarea: 
a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 
2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB (forma inițială - 1GB); unitate DVD; monitor 
LCD minimum 15" (forma inițială – 17"); tastatură, mouse optic; 
b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM 
tip DDR3 minimum 4 GB (forma inițială - 1GB); HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie 
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". 
3 Un desktop care se încadrează în specificațiile minimale este Sistem PC Interlink Stander, care poate fi 
achiziționat la prețul de 589 lei. 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 10 Home KW9-00139 cu antivirus 
integrat costă 179 lei. În plus, un monitor LCD, precum Philips 203V5LSB26 Monitor, poate fi achiziționat la 
prețuri variind între 300 lei, 362 lei sau 466 lei. Astfel, costul minim 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 1.118 lei, echivalentul a 233,94 euro. 
4 Două laptopuri care se încadrează în specificațiile minimale sunt:  ASUS VivoBook Max X541UA-GO1374 
Laptop, care poate fi achiziționat la prețul de 1.399 lei, și ASUS X540LA-XX1032 Laptop care poate fi 
achiziționat la prețul de 1.443,14 lei. La aceste prețuri se adaugă și achiziționarea unui sistem de operare. Un 
sistem de operare Microsoft Windows 10 Home KW9-00139 cu antivirus integrat costă 179 lei. Astfel, costul 
total pentru achiziționarea unui laptop cu specificațiile minime prevăzute de lege, împreună cu un sistem de 
operare aferent, ajunge la 1578 lei sau 1.622,14 lei, echivalentul a 330,2 euro sau 339,44 euro. 
5 Două netbook-uri care se încadrează în specificațiile minimale sunt Dell Vostro 3480 care poate fi achiziționat 
la prețul de 1.298,99 lei și Acer Aspire 3 A314-31-C2TV care poate fi achiziționat la prețul de 1.610,96 lei. La 
aceste prețuri se adaugă și achiziționarea unui sistem de operare. Un sistem de operare Microsoft Windows 
10 Home KW9-00139 cu antivirus integrat costă 179 lei. Astfel, costul total pentru achiziționarea unui netbook 
cu specificațiile minime prevăzute de lege, împreună cu un sistem de operare aferent, ajunge la 1.477,99 lei 
sau 1.789,96 lei, echivalentul a 309,27 sau 374,55 euro. 

https://www.interlink.ro/sistem-pc-interlink-stander-intel-pentium-g840-2-80ghz-4gb-ddr3-p22821?gclid=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFxWANNB53604gCG2ETHFHsPokrFQ_ylc9urAPDtZJzU_SgWp23cyaMaAu37EALw_wcB
https://sisteme-de-operare.compari.ro/microsoft/windows-10-home-64bit-eng-1-user-kw9-00139-p292525237/
https://www.compari.ro/monitoare-c3126/philips/203v5lsb26-p185060789/
https://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/asus/vivobook-max-x541ua-go1374-p391698795/
https://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/asus/vivobook-max-x541ua-go1374-p391698795/
https://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/asus/x540la-xx1032-p422510136/
https://sisteme-de-operare.compari.ro/microsoft/windows-10-home-64bit-eng-1-user-kw9-00139-p292525237/
https://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/dell/vostro-3480-n1034vn3480emea-u-p507835158/
https://www.compari.ro/notebook-laptop-c3100/acer/aspire-3-a314-31-c2tv-nx-gnseu-014-p405765987/
https://sisteme-de-operare.compari.ro/microsoft/windows-10-home-64bit-eng-1-user-kw9-00139-p292525237/
https://sisteme-de-operare.compari.ro/microsoft/windows-10-home-64bit-eng-1-user-kw9-00139-p292525237/


 

 

An 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

Solicitări 4.496 458 267 125 112 112 85 

Beneficiari 505 423 130 68 66 112 81 

Procent solicitări  

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

An 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Solicitări 82 29 54 16 27 3 28 

Beneficiari 58 29 54 16 27 3 28 

Procent solicitări 

acceptate 
70,73% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

perioada 2004-2019 

Programul „Euro 200” necesită în continuare o revigorare promptă 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 4.496 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 2018 au existat doar 3 beneficiari, un minim istoric iar în 2019, numărul de 

solicitări a crescut la 28, toate acestea fiind declarate eligibile. 

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

perioada 2005-2019 

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 2018 studenții au 

reprezentat 0,108% din numărul total de beneficiari, iar în 2019, procentul a crescut până la 

0,69%. 
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Figură 4. Ponderea de beneficiari din învățământul superior din numărul total al beneficiarilor Legii nr. 269 din 16 

iunie 2004, în perioada 2004-2019 

În perioada 2004-2019, numărul total de cereri ale studenților de a primi cei 200 de 

euro pentru achiziționarea unui calculator a scăzut de la 4.496 la 28 (o scădere cu 99,37%), 

în timp ce numărul beneficiarilor a scăzut de la 505 la 28 (o scădere cu 94,45%). 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 2019 a fost alocată suma de 11.848.000 lei pentru 

un număr teoretic maximum de 12.398 beneficiari, au primit această subvenție doar 4.080 de 

elevi și studenți, ceea ce însemnă că a rămas neutilizată o sumă de 7.949.233,6 lei, suficientă 

deci pentru a acoperi încă 8.318 de beneficiari sau pentru a crește suma acordată fiecărui 

beneficiar la 2.903,92 lei (o creștere de 205%). 
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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 venit brut 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 (250 de lei/membru de familie/lună – mult sub un singur salariu 

minim net, chiar dacă presupunem o familie cu 9 membri dintre care unul singur are venituri 

la nivelul minim național), valoarea mult prea mică a 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 complex 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 45 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.  

De asemenea, conform art. 2, alin. (2), „Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei 

familii”, astfel, la un plafon de 250 de lei, pot beneficia familiile cu 8 membri dintre care un 

singur membru primește salariul minim brut pe economie, ar rezulta ca familia respectivă să 

primească un singur calculator pentru 8 membri, astfel nereușind să adreseze nevoile tuturor 

membrilor acesteia. În același timp, durata de funcționare optimă a unui calculator este în jur 

de 5 ani în medie. Deși acestea sunt construite pentru a rezista în timp, ritmul alert de 

dezvoltare a tehnologiilor impune anual specificații mai avansate necesare pentru a derula 

activitățile de studiu. Desigur, există calculatoare de înaltă calitate care funcționează chiar și 

până la 10 ani, însă pornind de la premiza că beneficiarul are la dispoziției doar 200 de euro, 

cel mai probabil calculatorul procurat va fi de o calitate satisfăcătoare, cu o durată de 

funcționare medie spre scăzută. Astfel, dacă un beneficiar dintr-o familie de 4 membri a aplicat 

pentru sprijinul financiar și a achiziționat un calculator în 2004 sau 2005, chiar dacă calculatorul 



 

 

procurat nu mai este funcțional odată cu trecerea timpului, nici beneficiarul nu poate beneficia 

de un alt sprijin și nici ceilalți membri ai familiei. 

Aceleași aspecte problematice sunt prezentate și într-un document intitulat Sinteza 

Raportului de audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, 

în perioada 2014-20166. Astfel, raportul constată „neefectuarea tuturor demersurilor pentru 

promovarea și obținerea aprobării unui proiect de act normativ, în vederea actualizării 

plafonului de 150 lei pe membru de familie în funcție de indicele de creștere a prețurilor de 

consum” (pag. 30) și în același timp propune o serie de recomandări printre care actualizarea 

plafonului în funcție de IPC, de altfel, deja prevăzută prin Legea nr. 269/2014 și „implicarea 

activă a factorilor decizionali a tuturor entităților cu responsabilități în derularea programului 

,,Euro 200” în vederea soluționării/înlăturării disfuncțiilor intervenite în derularea programului” 

(pag. 40). 

  

                                                           
6 http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza_EDU_07122018.pdf 

http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza_EDU_07122018.pdf


 

 

Propuneri 

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

Studențești din România (ANOSR) solicită Ministerului Educației și Cercetării (MEC) să 

modifice următoarele aspecte legislative în ceea ce privește Normele metodologice subsecvente 

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

achiziționării de calculatoare. 

1. Creșterea plafonului de venit net maxim lunar mediu/membru de familie de la 250 lei la 50% 

din valoarea salariului de bază minim brut la nivel național, de la data de 1 ianuarie 2020 

(2.230 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 445 

de euro7, astfel încât elevii și studenții să își poată achiziționa calculatoare performante. 

3. Scăderea numărului necesar de credite promovate, de la 45 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. Creșterea limitei de vârstă de la 26 la 35 de ani în acord cu Legea tinerilor nr. 350/2006 și 

mecanismul de acordare a burselor sociale care vizează studenții proveniți din medii socio-

economice defavorizate cu vârsta până la 35 de ani. 

5. 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. 

 

 

                                                           
7 Considerând că toți cei 4.080 de beneficiari din 2019 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 17.353.141 lei. 


