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Nr. 4653 /06.03.2019 

CATRE: Inspectorii ~colari pentru management institutional, sectoarele 1-6 
Unitatile de invatamant din Municipiul Bucure~ti 

in atenfia: Directorilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat sau 
particular acreditate 

Ref: programul EURO 200 

Prin prezenta va informam ca Ministerul Educatiei Nationale prin adresa nr. 
254/28.02.2019, inregistrata la ISMB cu nr. 4653/04.03.2019, ne comunica faptul ca Programul 
"EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de 
calculatoare se va derula ~i in anul 2019. 

Beneficiarii acestui program sunt elevii ~i studentii invatamantu)ui de stat sau particular 
acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de 
maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297 /03.05.2018 pentru modificarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 /2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar in vederea achizitionarii calculatoarelor, aprobata prin HG nr. 1294/2004, publicata in 
Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018. 

Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii. 
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile 

realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, 
alocatiei familia)e complementare ~i a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, 
bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii ~i 

burselor sociale, precum ~i a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la 
stabilirea altar drepturi ~i obligatii. 

Legislatia in vigoare pentru derularea programului este: 
Legea nr. 269 /2004, privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 
achizitionarii de calculatoare, cu modificarile ~i competarile ulterioare; 
HG nr. 1294/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii 
de calculatoare, cu modificarile ~i competarile ulterioare. 

Numarul beneficiarilor se va stabili in limita sumei alocate acestui program, suma 
cuprinsa in bugetul Ministerului Educatiei Nationale, conform legislatiei in vigoare: 

Art. 8(6) din Legea 269/2004: 
,,(6) Acordarea ajutorului jinanciar, conform prezentei legi, se realizeaza fn ordinea 
crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, fn limita sumelor alocate cu 
aceasta destinatie fn bugetul Ministerului Educatiei $i Cercetiirii". 

Cererile privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 
achizitionarii de calculatoare prin programul ,,EURO 200" vor fi depuse la 
secretariatul unitatii de invaJamant . 
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Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de 
calculatoare incepand cu anul 2010 

Activitatea Perioada 
Depunerea cereriJor privind acordarea unui ajutor financiar la pana la 21 aprilie 2019 
secretariatul unitatii de invatamant 
Efectuarea anchetelor sociale ~i evaluarea cererilor de catre 
comisiile din unitatile de invatamant impreuna cu comisiile de 19 aprilie - 19 mai 
ancheta sociaJa din cadrul autoritatilor administratiei publice de 
unde provin solicitantii 
Centralizarea cererilor la Comisia centrala din cadrul MEN, prin 

19 mai- 28 mai 
intermediul portalului dedicat http://euro200.edu.ro/ 
Afi~area pe portalul M.E.N. http://euro200.edu.ro/ a listei cu 

31 mai 
cereri eli~ibile 
Afi~area pe portalul M.E.N. http://euro200.edu.ro/ a listei 

1 iunie 
beneficiarilor, aprobata prin ordin de ministru 

Afi~area listei beneficiarilor la avizierul unitatii de invatamant 3 iunie, pana Ia ora 18,00 

Depunerea contestatiilor de catre solicitanti la comisia din cadrul 
unitatii de invatamant; contestatiile din unitateade lnvatamant 
vor fi depuse de catre un membru al comisiei Euro 200 din 5 zile de la afi~area listei 
unitatea de invatamant la Inspectoratului ~colar al Municipiului 
Bucure~ti 

Rezolvarea contestatiilorde catre comisia de contestatii din 
8 iunie - 23 iunie 

cadrul ISMB 
Afi~area rezultatelor contestatiilor pe portalul dedicat ~i in 24 iunie, pana la ora 18,00 
fiecare unitate 
Eliberarea catre unitatile de lnvatamant a bonuriJor valorice de 

24 iunie - 30 iulie 
catre compartimentul financiar contabilitate din cadrul ISMB 
Achizitionarea de calculatoare de catre elevii beneficiari 24 iunie - 3 laugust 
Depunerea, la ISMB, de catre un membru al comisiei Euro 200 
din unitatea de invatamant, a copiilor dupa facturi ~i procese-

24 iunie - 20 septembrie 
verbale de predare-primire privind achizitionarea de 
calculatoare 
Depunerea, la ISMB, de catre operatorii economici, a bonurilor 
valorice, a copiilor dupa facturi ~i dupa procesele verbale de 

24 iunie - 20 octombrie 
predare primire, pentru decontare, inregistrarea operatoriJor 
economici pe portalul dedicat, strict in perioada mentionata 
Afi~area ~i actualizarea de catre ISMB a listei operatorilor 
economici inregistrati, impreuna cu numarul de cereri primite de 16 iulie - 8 octombrie 
Ia beneficiari 
Decontarea bonurilor valorice pentru agentii economici, de catre 
ISMB, prin departamentul financiar contabil, In urma validarii 23 iulie - 30 noiembrie 
dosarelor orezentate de aR.entii economici 

Va rugam ca la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat sau particular 
acreditate sa se constituie comisiile ,.EURO 200" conform art. 6 din HG nr. 1294/2004, privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004, privind acordarea unui 
ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
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Atributiile comisiei sunt urmatoarele: 

a) afi~eaza la Joe vizibil, inclusiv pe site-ul unitatii de invatamant a Legislatiei in vigoare 
pentru derularea programului; 

b) verifica existenta tuturor documentelor necesare prevazute de prezentele norme 
metodologice ~i certifica conformitatea copiilor cu documentele in original; 

c) inregistreaza dosarele cuprinzand cererile ~i documentele care dovedesc eligibilitatea, 
cu numar ~i data; 

d) dupa verificarea documentelor elibereaza persoanelor beneficiare un document care 
sa ateste primirea dosarului; 

e) verifica eligibilitatea solicitanplor ~i transmite comisiei judetene, respectiv a 
municipiului Bucure~ti, situatia centralizatoare a dosarelor inregistrate; 

t) dupa aprobarea cererilor de ajutor conform art 10 din prezentele norme metodologice, 
elibereaza beneficiarilor Legii nr. 269 /2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor 
financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, conform modelului prezentat in 
anexa nr. 3, ~i inregistreaza eliberarea acestora. Fiecare ban valoric este identificat unic la nivel 
national prin serie ~i numar. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic in 
curs; 

g) dupa achizitionarea calculatorului de catre fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii 
nr. 269/2004, comisia prime~te de la acesta dovezile achizitiei (factura sau factura fiscala, dupa 
caz, ~i procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) ~i le inainteaza comisiei judetene, 
respectiv a municipiului Bucure~ti. Cele doua documente se vor depune de catre elev in copie, cu 
conditia ca la depunerea lor solicitantul sa prezinte ~i actele in original. Comisia §i solicitantul 
vor semna copiile depuse pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul. 

Pentru incadrarea in calendarul de mai sus ~i pentru informarea corecta a tuturor 
posibililor beneficiari, directorul unitalii, in calitate de pre~edinte: 

- va numi comisia de aplicare a Legii nr. 269/2004; 
- va afi~a la lac vizibil ,legislatia privind inscrierea in Programul "EURO 200", in special, precum 
~i lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului, conform art.3 din HG nr. 1294; 
- va informa consiliul profesoral despre continuarea prograrnului "EURO 200" ~i obligatia 
invatatorilor/dirigintilor de a prelucra Jegislatia rnentionata cu elevii sau parintii acestora. 

IMPORTANT! 
• Anchetele sociale pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit ~i a celor 

referitoare la bunurile familiei se vor face de catre autoritatile administratiei publice. de 
unde proyin solicitantii. la cererea comisiei constituita in unitatea de invatamant ~i se 
desra~oara in conforrnitate cu procedura stabilita prin Legea nr. 416/2001 cu rnodificarile 
~i completarile ulterioare ~i prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
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