
 
 
 
 

 
 
 
 

Propunerile ANOSR pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

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

achiziţionării de calculatoare 

În urma publicării Proiectului 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, 

ANOSR propune o serie de modificări care trebuie să fie luate în considerare de Guvernul României înainte de a adopta acest document. 

Propunător: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) - federația națională studențească, nonguvernamentală 

și non-partizană care, de peste 20 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și 

promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală. 

Adresă de contact: office@anosr.ro 
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Nr. 

crt. 
Articol Forma inițială Forma propusă Justificare 

1. 
Art. 1 

alin. 1 

În sensul prezentelor norme 

metodologice, beneficiarilor prevăzuți la 

art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind 

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. 

În sensul prezentelor norme 

metodologice, beneficiarilor prevăzuţi la 

art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare li se acordă un ajutor 

financiar ce reprezintă echivalentul în lei 

a 445 de euro pentru achiziționarea 

unui calculator personal nou. Suma este 

indexată anual cu indicele prețurilor de 

consum. 

Indexând 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 euro, însemnând 

2.126,16 de lei, raportat la cursul 

valutar din 3 ianuarie 2020 (1 euro = 

4,7779 lei).  



 
 
 
 

 
 
 
 

2. 
Art. 2 

alin. 1 

Beneficiari ai acestui ajutor sunt 

persoanele prevăzute la art. 2 din Legea 

nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  

a) sunt elevi/studenți în învățământul 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. 

Beneficiari ai acestui ajutor sunt 

persoanele prevăzute la art. 2 din Legea 

nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

a) sunt elevi/studenți în învățământul de 

stat sau particular acreditat, în vârstă de 

până la 35 de ani; 

b) au un venit brut pe membru de 

familie mai mic sau egal cu 1.115 lei, 

corelat anual cu indicele prețurilor de 

consum pentru mărfuri nealimentare, 

dar nu mai puțin de 50% din salariul 

minim brut pe economie. 

Este necesară creșterea limitei de vârstă 

de la 26 la 35 de ani pentru a actualiza 

normele metodologice 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. 

Salariul minim brut pe economie a 

crescut în perioada 2004-2019 cu 696%. 

În 2004, cei 150 de lei de venit brut pe 

membru de familie reprezenta 53,57% 

din salariul minim brut pe economie. În 

anul 2020, plafonul de 250 de lei 

reprezintă 11,2% din salariul minim brut 

pe economie de 2.230 de lei (HG nr. 

935/2019). 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 2020) și anume 1.115 lei. 



 
 
 
 

 
 
 
 

3. 
Art. 2 

alin. 2 

Ajutorul se acordă o singură dată în 

cadrul unei familii 

Ajutorul se acordă o singură dată la 5 

ani fiecărui elev/student eligibil în 

urma prezentării dovezii 

disfuncționalității calculatorului 

achiziționat anterior prin intermediul 

programului. 

În cazul plafonului de 250 de lei, ajung 

să beneficieze de voucherul de 200 de 

euro elevii sau studenții din familii cu 

venituri foarte reduse și numeroase. 

Astfel dacă o singură familie poate 

beneficia de un singur voucher, ceilalți 

membri eligibili ai acesteia nu mai ai 

posibilitatea de a beneficia de acest 

sprijin. În același timp, durata de 

funcționare optimă a unui calculator 

este în jur de 5 ani în medie. 

Calculatoarele de înaltă calitate 

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 est funcțional odată cu 

trecerea timpului, nici beneficiarul nu 

mai poate primi sprijin și nici ceilalți 

membri ai familiei. 



 
 
 
 

 
 
 
 

4.  

Art. 3 

alin. 3 

litera h) 

Cererea prevăzută la alin. (1) va fi 

însoțită de următoarele documente: [...] 

h) adeverință eliberată de către instituția 

de învățământ din care să rezulte că 

studentul 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. 

Cererea prevăzută la alin. (1) va fi 

însoțită de următoarele documente: [...] 

h) adeverință eliberată de către instituția 

de învățământ 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.  

5. 
Art. 4 

alin. 2 

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 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, și a categoriilor de bunuri și 

criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la 

Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006. 

În cazul în care familia are în proprietate 

bunuri mobile și imobile care ar putea fi 

valorificate, se iau în considerare 

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). 



 
 
 
 

 
 
 
 

6. 
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 și 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. 

 


