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MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE , 

Toate unităţile de învăţământ din mun. Craiova şi judeţ 

Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării 
de calculatoare se va derula şi în anul 2013. 

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, 
în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe 
membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 
87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008). 

Stabilirea numărului de beneficial'i se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă 
cupl'insă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare: 

Art. 8(6) din Legea nr. 269/2004: 
"(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului 
brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării." 

Legislaţia în vigoare este: 
- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 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. 

Depunerea cerel'ilo•· pl'ivind acorda.·ea unui ajutm· financiar în vede1·ea achiziţionării unui 
calculator pl'in programul "EURO 200" se va face în perioada 1-21 aprilie 2013. 

Anexăm p•·ezentei note Calendarul pentm anul 2013, conform anexei 1 la Hotă1·ârea de 
Guvern m·. 1294/2004, cu modificăl'ile şi completăl'ile ulterioare. 

Consilier jul'idic, 
Jr. Dan OŞEI 



Calendarul 
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării 

de calculatoare în anul2013 

Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a 5 zile de la data intrării în 
comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ vigoare a prezentei hotărâri 
Depunerea cererilor până la 21 aprilie 
Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către 19 aprilie - 19 mai 
comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună 
cu comisiile de anchetă socială 
Centralizarea vererilor la Comisia centrală, prin intermediul 19 mai - 28 mai 
protalului dedicat 
Mişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 31 mai 
Tineretului şi Sportului a listei de cereri eligibile 
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 1 iunie 
Tineretului ŞI Sportului a listei beneficiarilor, aprobată 

prin ordin de ministru 
Mişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei a listei 3 iunie, până la ora 18,00 
beneficiarilor 
Depunerea contestaţiilor 5 zile de la afişarea listei 

beneficiarilor pe portalul 
dedicat 

Rezolvarea contestaţiilor 8 iunie - 23 iunie 
Mişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicate şi în 24 iunie, până la ora 18,00 
fiecare unitate de învătământ 
Eliberarea bonurilor valorice 24 iunie- 30 iulie 
Achizitionarea de calculatoare 24 iunie - 31 august 
Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale 24 iunie - 20 septembrie 
de predare-primire de către elevi şi studenti 
Depunerea de către operatorii economiCI a bonuri lor 24 iunie- 20 octombrie 
valorice, a copiilor de pe facturi ŞI de pe procesele-
verbale de predare-primire spre decontare, la COmiSia 
judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de 
învăţământ supenor; înregistrarea operatorilor econom1c1 
pe portalul dedicat 
Mişarea actualizarea listei operatorilor - - 16 iulie - 8 octombrie ŞI econom1c1 
înregistraţi, împreună cu numărul de ce ren primite (de 
către LS.J./LS.MB.) 
Decontarea către operatorii economici 23 iulie- 30 noiembrie 


