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  Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
HOTĂRÂRE 

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 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Programul de acordare a unui ajutor financiar intitulat ,,EURO 200”, continuă și în anul 2018, fiind 

reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor 

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

stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din  6 februarie 2008 prevăd la art. 2, alin. (1) litera b) 

valoarea plafonului maxim al venitului brut lunar pe membru de familie în cuantum de 150 lei.  

Conform prevederilor art.2, alin.(2) din Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, plafonul se indexează anual, prin 

hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum. 

În ceea ce priveşte modelul bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 

achiziţionării de calculatoare, acesta a fost aprobat potrivit Anexei nr. 3 la HG nr. 1294/2004. În anul 

2017 culoarea bonului valoric a fost bleu – gri . 

 

2. Schimbări preconizate 
 

Indicele total de creştere a preţurilor de consum (IPC) la nivelul anului 2018, luna ianuarie, raportat la 

anul 2004, luna august, data aprobării Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 privind aprobarea 

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

vederea achiziţionării de calculatoare, este de 171,65 (raport INSSE generat la data de 16.02.2018)
1
. 

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(2) din Legea nr. 269/2004, prin indexarea cuantumului 

plafonului cu indicele de creştere a preţurilor de consum, se propune ca acesta să fie de 250 de lei 

(inclusiv)
2
. 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, care 

precizează că”Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile 

valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în care au fost elaborate”, în anul 2018 se 

impune modificarea modelului bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 

achiziţionării de calculatoare, astfel încât bonurile valorice emise în anul 2017 și anulate să nu fie 

folosite în anul curent. 

Din motive de siguranță, în fiecare an, acest model se modifică, în sensul schimbării culorii și seriei. 

Drept urmare, în anul 2018, pentru securizare, culoarea fundalului bonului valoric va fi violet. 

 

                                                 
1
http://statistici.insse.ro/shop/ 

2
valoarea inițială*IPC/100(150 lei*171,65/100=257,5 lei) 



  

3. Alte informaţii 

Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

 
Potrivit Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4235/27.06.2017 privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4031/08.06.2017 pentru aprobarea listei 

nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare
3
, pentru anul 2017 s-a aprobat Lista nominală a beneficiarilor 

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

calculatoare, cuprinzând 7364 beneficiari care îndeplineau condiția ca venitul maxim brut lunar pe 

membru de familie pentru care se acorda ajutorul financiar beneficiarilor să fie de 150 lei.  

Conform Notei nr. 1.160/26.04.2017 a Direcţiei Generală Economică, suma alocată în anul 2017 

pentru programul ,,EURO 200” a fost de 12.000.000 lei. Comisia Centrală constituită la nivelul 

MEN pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în cadrul programului „EURO 200“, întrunită în data 

de 31.05.2017, a constatat că de această sumă ar fi putut beneficia în anul 2017 un numărul de 11.842 

elevi și studenți. Având în vedere că suma alocată pentru 2017 ar fi permis acordarea ajutorului unui 

număr maxim de 11.842 beneficiari, iar în mod real au existat doar 7364 beneficiari eligibili, s-a 

constatat că există o diferență de 4478 potențiali beneficiari.  

Prin indexarea cuantumului plafonului la valoarea de 250 de lei, numărul potenţialilor beneficiari va 

creşte, asigurând astfel accesul la informaţia digitalizată şi a premiselor pentru dezvoltarea 

competenţelor de utilizare TIC pentru un număr mai mare de potenţiali beneficiari. 

Pentru anul 2018, bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale pentru implementarea programului 

de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare prevede suma 

de 13.000 mii lei, ceea ce ar permite acordarea ajutorului pentru 13.575 potenţiali beneficiari. 

Conform prevederilor art.8, alin.(6) din Legea nr. 264/2004, acordarea ajutorului financiar se 

realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor 

alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

1.1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 
2

2
. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Impact social 

În condițiile în care sistemul de învățământ promovează digitalizarea procesului instructiv educativ, 

va creşte numărul de elevi și studenți beneficiari ai facilităților oferite de utilizarea computerelor 

achiziționate prin program, având ca efect informarea, dezvoltarea  interesului pentru studiu, 

ameliorarea performanțelor școlare prin desfășurarea unor  activități diferențiate în funcție de nivelul 

de performanță al fiecăruia. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

                                                 
3
http://www.edu.ro/euro-200 



  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Medi

a pe 

cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a)buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii  Acordarea sprijinului financiar se va face cu 

încadrarea în bugetul aprobat anual de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru  

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:     

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;                                              

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



  

 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 

publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

făcându-se referire la un anume acord, o 

anume rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document al unei 

organizaţii internaţionale 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

5. Alte informaţii                   

 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic şi Social. 

 

6. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

 



  

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparenţa decizională în administraţia 

publică prevăzută de Legea nr. 52/2003, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat  prezentul proiect de Hotărâre prntru 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, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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