PROGRAM EURO 200
Conform prevederilor art. 9, alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 1294/2004 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si
completarile ulterioare, elevii au dreptul sa achizitioneze un calculator cu indeplinirea
urmatoarelor conditii:
a) sunt elevi/studenti în învănământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26
de ani;
b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei
Calendarul pentru Programul Euro 200 este urmatorul:
1.Stabilirea si numirea Comisiei centrale, a comisiilor judetene,
a comisiilor din unitatile si institutiile de invatamant

pana la 6 aprilie

2.Depunerea cererilor insotite de urmatoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în
cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal,
precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlati
membri ai familiei;
c) adeverintă de la institutiile de învătământ/unitătile din care să rezulte calitatea de elev sau
student a celorlalti frati/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
e) declaratie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a
ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau
egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul
prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenta de bani pentru
achizitionarea unui calculator cu o configuratie minimă standard.
Documentele de mai sus se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunerea cererii,
solicitantul să prezinte şi actele în original.
3.Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea cererilor de catre
comisiile din unitatile si institutiile de invatamant impreuna cu
comisiile de ancheta sociala

18 mai - 29 mai

4.Centralizarea cererilor la Comisia Centrala prin intermediul
portalului dedicat

2 iunie – 5 iunie

5.Afisarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetariia listei
nominale a beneficiarilor

8 iunie

6.Afisarea in fiecare unitate de invatamant a beneficiarilor
7.Depunerea contestatiilor

9 iunie
8 – 12 iunie

8.Rezolvarea contestatiilor

15 – 19 iunie

9.Afisarea rezultatului contestatiilor in fiecare unitate de invatamant

22 iunie

10.Afisarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetariia listei
finale a beneficiarilor, aprobata prin ordin de ministru

6 iulie

11.Achizitia bonurilor valorice de catre Ministerul Educatiei si
Cercetarii si distribuirea catre inspectoratele scolare universitati

6 – 27 iulie

12.Eliberare bonurilor valorice catre beneficiari

27 iulie–14august

13. Achizitionarea de calculatoare

27 iulie–12 octombrie

14.Depunerea copiilor de pe facturi si de pe procesele verbale
de predare – primire de catre elevi si studenti

28 iulie–15 octombrie

15.Depunerea de catre operatorii economici a bonurilor valorice,
a copiilor de pe facturi si de pe procesele verbale de predare-primire
spre decontare, la comisia judeteana, respectiv la comisiile din
institutiile de invatamant superior; inregistrarea operatorilor
economici pe portalul dedicat

25 iulie-30 octombrie

16.Decontarea catre operatorii economici

30 iulie-20 noiembrie

NORME METODOLOGICE din 13 august 2004
Articolul 1
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 din Legea nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro
pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.
(2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă
ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este
următoarea:
a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă
processor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB;
unitate DVD; monitor LCD minimum 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; 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“.
(2^1) Calculatoarele definite la alin. (2), a căror achiziţionare se realizează prin ajutor
financiar potrivit
Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu
şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.
(3) Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal
cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.

