
INFORMATII, EXTRASE DIN LEGE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR- 

PROGRAMUL “EURO 200”. 

 

LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 (*actualizata*) privind acordarea unui ajutor 

financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare EMITENT:     

PARLAMENTUL  PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004 Data 

intrarii in vigoare : 1 iulie 2004  

   ART. 2     (1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi si/sau studenti ai 

invatamantului de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din 

familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei*) pe membru de familie.  

 Autoritatile administratiei publice locale efectueaza anchete sociale pentru 

verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile 

familiei, in cazul elevilor care solicita sprijin financiar 

(8) Ancheta sociala prevazuta la alin. (7) se desfasoara in conformitate cu 

procedura stabilita prin Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.      

(9) Personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului 

local sau, dupa caz, persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din 

aparatul de specialitate al primarului, care efectueaza ancheta sociala prevazuta 

la alin. (7), raspund, in conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea 

datelor inscrise in formularul de ancheta sociala 

  

   (2) Configuratia minima recomandata a calculatoarelor pentru achizitionarea carora se acorda 

ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este 

urmatoarea:   

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

procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; unitate 

DVD; monitor LCD minimum 17"; tastatura, mouse optic;    

 b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecventa procesor minimum 

2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; HDD minimum 250 GB; diagonala minimum 15"; 

rezolutie 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; diagonala 

minimum 10      

(2^1) Calculatoarele definite la alin. (2), a caror achizitionare se realizeaza prin ajutor financiar 

potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, vor cuprinde in mod 

obligatoriu si software de baza licentiat, incluzand un sistem de operare si un program 

antivirus.     

 (3) Sunt considerate calculatoare personale si dispozitivele mobile de tip calculator personal 

cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.    

  ART. 2     (1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 

269/2004 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:     a) sunt elevi/studenti in 

invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani;      

b) au un venit brut pe membru de familie sub 250 lei.     

 (2) Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.      

(3) In sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau 

sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.     

 (4) Este asimilata termenului "familie" si situatia persoanei necasatorite care locuieste 

impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.     

 (5) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului "familie" barbatul si 

femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.     

(6) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre 

soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament 

familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.      

  ART. 3     (1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator in baza Legii nr. 

269/2004, beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 2, pe care o 

depun la unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul.  

    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata de studentul care solicita acest ajutor ori, in 

cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz, pana la data de 17.04.2020.  

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:     a) copie a 

certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, 

impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului 

care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;     

 b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti 

membri ai familiei;     



 c) adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau 

student a celorlalti frati/surori;     

 d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.      

e) declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a 

ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu varsta mai mare sau 

egala cu 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul 

prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru 

achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.     

 f) adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte media 

generala/calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor 

financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia 

elevilor clasei I;      

g) adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte numarul de absente 

nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in 

vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I;     

(4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se vor depune in copie, cu conditia ca, la 

depunerea cererii, solicitantul sa prezinte si actele in original.     

 (5) Persoanele din cadrul unitatii/institutiei de invatamant, desemnate de catre presedintele 

comisiei din unitatea/institutia de invatamant, vor confrunta actele prevazute la alin. (3) cu 

copiile, iar pe acestea din urma vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagina, 

sub care vor semna atat primitorul, cat si solicitantul.  

   ART. 4     (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate 

veniturile realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: 

alocatiei de stat, alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia 

monoparentala, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor 

de studii si burselor sociale, precum si a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt 

exceptate de la stabilirea altor drepturi si obligatii.     

 (2) In cazul in care familia are in proprietate bunuri mobile si imobile care ar putea fi 

valorificate, se iau in considerare veniturile potentiale provenite din valorificarea acestora, cu 

respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a categoriilor de bunuri si criteriilor 

prevazute in anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 1.010/2006.     

 (3) In situatia in care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi in 

ordine: pentru elevi - media generala/calificativul si numarul de absente nemotivate din anul 



scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 

achizitionarii de calculatoare. 

PROCEDURA DE ACHIZITIONARE- dupa verificarea documentelor si a anchetei sociale: 

 (1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care 

comercializeaza calculatoare si pot achizitiona calculatoare in baza bonului valoric in original, 

achitand diferenta de pret care depaseste contravaloarea ajutorului financiar.      

2) In situatia in care furnizorul accepta, diferenta de pret prevazuta la alin. (1) poate fi platita 

de beneficiar si in rate. In aceste cazuri, bonul valoric obtinut de catre beneficiarii Legii nr. 

269/2004 de la unitatile/institutiile de invatamant poate constitui avans pentru achizitionarea 

calculatoarelor.      

3) Este interzisa acordarea de catre agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.     

 ART. 13     (1) Agentul economic va vinde calculatorul numai dupa verificarea autenticitatii 

bonului valoric si a identitatii persoanei solicitante, in raport cu lista publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei si prin intermediul portalului pentru achizitii PC cu ajutor financiar.   

   (2) Intre agentul economic si beneficiar se va incheia un proces-verbal de predare-primire, 

conform modelului prezentat in anexa nr. 5.     

 (3) In cazul vanzarii in rate, intre agentul economic si beneficiar se va incheia atat un 

procesverbal de predare-primire, cat si un contract.     

 (4) Agentul economic tine evidenta beneficiarilor si a calculatoarelor vandute acestora si 

pastreaza bonurile valorice in original pentru remitere catre comisia judeteana, respectiv a 

municipiului Bucuresti/din institutia de invatamant superior/ inspectoratele scolare.    

  ART. 14     (1) Agentul economic vanzator va elibera elevului/studentului beneficiar o factura 

sau o factura fiscala, dupa caz, corespunzatoare valorii calculatorului achizitionat, pe care se va 

nota faptul ca inspectoratul scolar/institutia de invatamant superior va achita echivalentul in lei 

al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a 

Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente achizitiei 

(2) Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca in termen de 5 

zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si semnarii procesului-verbal de 

predare-primire sa predea o copie a acestora la unitatea/institutia de invatamant care i-a 

eliberat bonul valoric.     

 ART. 15     Agentul economic care vinde calculatorul este obligat sa emita un certificat de 

garantie pe o perioada de 24 de luni de la data vanzarii calculatorului.     

 ART. 16     Agentul economic transmite catre comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti, 

respectiv catre comisiile constituite in institutiile de invatamant superior, bonurile valorice in 



original, o copie a facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si o copie a procesului-verbal de 

predare-primire semnate si stampilate ca fiind conforme cu originalul, insotite de certificatul de 

inmatriculare a agentului economic, de datele aferente contului in care se face viramentul, 

precum si de certificatul de garantie 

ART. 17     Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, respectiv institutiile de 

invatamant superior, au obligatia de a transfera agentului economic contravaloarea in lei a 

bonurilor valorice primite in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea 

documentelor de catre agentul economic.  

Plata se va efectua pe baza 

a) documentelor prevazute la art. 16, primite de la agentul economic;. +-------------------------------

------- 

   b) copiei facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si a copiei procesului-verbal de 

predareprimire, depuse de elev/student la comisia din unitatea/institutia de invatamant;     c) 

copiei certificatului de garantie.    

  ART. 18     (1) Bonurile valorice sunt hartii de valoare reprezentand documente cu regim 

special de tiparire, inseriere si numerotare, care se emit de catre Ministerul Educatiei si 

Cercetarii si se distribuie de catre unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de 

invatamant superior titularilor de ajutor pentru achizitionarea unui calculator.   

   (2) Valoarea inscrisa pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face in lei, 

la cursul din ultima zi a lunii precedente achizitionarii calculatorului.      

(3) Achizitia bonurilor valorice se realizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in regim 

de urgenta, de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A 

       (2) Bonurile valorice se anuleaza in urmatoarele situatii:    

  a) sunt deteriorate sau prezinta modificari, adaugari sau stersaturi;      

b) sunt pierdute sau sustrase;      

c) sunt nedistribuite catre titular 

ART. 21     In cazul pierderii, deteriorarii ori sustragerii bonurilor valorice, Compania 

Nationala "Imprimeria Nationala" S.A., comisiile si beneficiarii au urmatoarele 

obligatii:   

  a) sa anunte in scris comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar 

judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv comisiile constituite la nivelul fiecarei 



institutii de invatamant superior, in termen de 72 de ore de la constatarea 

deteriorarii ori sustragerii, iar in cazul sustragerii, si organele de politie;      

b) sa transmita in scris Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., in 

termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor si plajelor de numere ale 

bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.      

ART. 22     (1) Bonurile valorice anulate in conditiile art. 20 alin. (2) lit. a) si c) se 

restituie de catre Comisia centrala pe baza de aviz de insotire si proces-verbal de 

predare-primire, urmand a fi distruse contra cost de catre Compania Nationala 

"Imprimeria Nationala" - S.A 


