
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

  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 2020, 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 și completările ulterioare. 

Conform art. 10 alineatul (2) Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziționării de calculatoare se actualizează anual. Plafonul a fost indexat în anul 2018 de la 150 de lei la 250 

lei venit brut lunar pe membru de familie. 

Modelul bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare a fost 
aprobat potrivit Anexei nr. 3 la HG nr. 1294/2004. În anul 2019 culoarea bonului valoric a fost rosu. 

 

2. Schimbări preconizate  
În urma implementării programului timp de 9 ani, s-a constatat nevoia unor modificări ale configurației 
echipamentelor, prevăzută la art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004, pentru adaptarea la evoluția 

tehnologică din ultimii ani. 

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 2020 se impune modificarea modelului bonului valoric pentru 
acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, astfel încât bonurile valorice emise în 

anul 2019 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 2020, pentru securizare, culoarea fundalului 
bonului valoric va fi verde închis. 

 

 

3. Alte informaţii 
Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

 

1.1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat. 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu are impact asupra sarcinilor administrative 



  

 

2
2
. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Prezentul act normativ nu are impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

3. Impact social 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului social. 

 

4. Impact asupra mediului 
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

 

5. Alte informaţii  
Nu este cazul. 

 

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 

Media 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 
 

 
Suma se încadrează în bugetul 

alocat anual 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

 

 

 

7. Alte informaţii 

 

 

Nu este cazul. 



  

 

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 dispoziții.         

                                  

 

Prezentul proiect de act normativ modifică art. 1 și 

înlocuiește Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3 la Normele 
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. 

 

 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor 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 

 

Secțiunea 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 

 

 

6. Alte informaţii  

 
Nu este cazul. 

 

 

Secțiunea 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 

Prezentul act normativ a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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. 

Nu este cazul. 
 

 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

 
 

 

 



  

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat  prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea 

Normele 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. 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII 

Monica Cristina ANISIE 

 

 

 
 

            MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

Vasile-Florin CÎȚU 

 

 

                                              

 

 

 

                                                  AVIZĂM FAVORABIL: 

 

  MINISTRUL JUSTIȚIEI 
Marian Cătălin PREDOIU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FUNCŢIE NUME ŞI PRENUME 
DATĂ 

ÎNTOCMIRE 
OBSERVAŢII SEMNĂTURĂ 

SECRETAR DE STAT 

 

Rodica Luminița 

BARCARI 

 

   

SECRETAR DE STAT 

 

Irina Elisabeta 

KOVÁCS 

 

   

SECRETAR DE STAT Gigel PARASCHIV    

SECRETAR GENERAL 

 

Ioana LAZĂR 

 

   

 

DIRECŢIA GENERALĂ 

ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL 

Mihai PĂUNICĂ 

 
   

 

DIRECȚIA GENERALĂ 

JURIDIC 

DIRECTOR GENERAL 

Crina Mădălina 

CIOBANU 
   

 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE 

NORMATIVE ȘI 

PERSONAL 

DIRECTOR 

Liliana ONEA 

 
   

 

DIRECȚIA GENERALĂ 

INFRASTRUCTURĂ 

DIRECTOR GENERAL 

Dănuț GHICAN    

 

DIRECȚIA GENERALĂ 

MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA 

CU PARLAMENTUL 

DIRECTOR GENERAL 

VÂRTIC MAYLA 

Iuliana 
   

DIRECŢIA GENERALĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

SECUNDAR SUPERIOR ŞI 

EDUCAŢIE PERMANENTĂ 

DIRECTOR GENERAL 

Corina MARIN 
 

   

DIRECŢIA GENERALĂ 

EDUCAŢIE TIMPURIE, 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI 

GIMNAZIAL 

DIRECTOR GENERAL 

Mihaela Tania 

IRIMIA 
   

AVIZ DE LEGALITATE 
 

 
   

AVIZ DE CONFORMITATE 
 

 
   

INSPECTOR 
Nicoleta 

TUDORACHE 
   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


