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LEGE nr. 269 
din 16 iunie 2004 

privind acordarea unui ajutor financiar in 
vederea stimularii achizitionarii de calculatoare 

  
  
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
  
  Art. 1 
  Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea unor masuri pentru stimularea 
achizitionarii de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe 
criterii sociale, pentru crearea de competente in utilizarea tehnicii de calcul. 
  Art. 2 
  (1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi si/sau 
studenti ai 
invatamantului de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, 
care provin 
din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de 
familie. 
  (2) Plafonul de 1,5 milioane lei se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, 
in functie de indicele de crestere a preturilor de consum. 
  Art. 3 
  (1) Familiile beneficiare prevazute la art. 2 primesc un ajutor financiar din 
partea statului pentru achizitionarea unui calculator personal nou. 
  (2) Familia cu elevi si/sau studenti, indiferent de numarul acestora, beneficiaza 
de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator. 
  Art. 4 
  Ajutorul financiar prevazut la art. 3 reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro 
pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca 
Nationala a Romaniei 
pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea calculatorului 
achizitionat. 
  Art. 5 
  Ajutorul financiar se acorda beneficiarilor de catre Ministerul Educatiei si 
Cercetarii, pe baza documentelor doveditoare prevazute in normele metodologice. 
  Art. 6 
  (1) Instrainarea calculatoarelor inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la 
cumpararea 
acestora este interzisa. 
  (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea celor vinovati si se 
sanctioneaza cu restituirea echivalentului in lei al ajutorului financiar acordat, 
calculat la cursul de schimb de la data constatarii. 
  (3) Constatarea nerespectarii prevederilor prezentei legi se efectueaza de 
persoane 
imputernicite in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul 
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de alte institutii abilitate de lege 
pentru a efectua controale in domeniul financiar-bugetar. 
  (4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la 
bugetul de stat. 
  Art. 7 
  (1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o 
cerere de 
acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator, insotita de 
documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii si normelor 
metodologice de aplicare, la unitatea de invatamant la care sunt inscrisi. 
  (2) Unitatea de invatamant verifica eligibilitatea solicitantilor si transmite 
documentele 
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inspectoratelor scolare. 
  (3) Studentii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o 
cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator, 
insotita de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii si 
normelor metodologice de aplicare, la institutiile de invatamant. 
  (4) Institutiile de invatamant verifica eligibilitatea solicitantilor si transmit 
documentele Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
  (5) Cererile prevazute la alin. (1) si (3) se vor depune, pentru anul 2004, pana 
cel tarziu la data de 1 septembrie 2004. 
  (6) In anul 2005, cererile prevazute la alin. (1) si (3) se vor depune pana cel 
tarziu 
la data de 30 aprilie. 
art. 7, alin. (6) modificat de art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 28/2005 
  (7) Incepand cu anul 2006, cererile prevazute la alin. (1) si (3) se vor depune in 
fiecare an pana cel tarziu la data de 31 martie, daca prin hotararea Guvernului prin 
care se actualizeaza anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform 
art. 10 alin. (2), nu s-a prevazut un alt termen. 
art. 7 completat de art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 28/2005 
  Art. 8 
  (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Educatiei 
si Cercetarii vor realiza un portal in vederea publicarii listei cu persoanele 
eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi. 
  (2) Inregistrarea in portal a elevilor eligibili in urma evaluarii este facuta de 
catre 
inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Municipiului Bucuresti, 
care verifica si realizeaza centralizarea la nivel de judet pe baza documentelor 
primite de la unitatile de invatamant. 
  (3) Inregistrarea in portal a studentilor eligibili in urma evaluarii este facuta 
de catre 
Ministerul Educatiei si Cercetarii, care verifica si realizeaza centralizarea la 
nivel national pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare. 
  (4) Pe baza inregistrarilor prevazute la alin. (2) si (3), prin intermediul 
portalului va fi publicata, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate 
persoanele eligibile. 
1 mai, cu exceptia anului 2005, cand lista va fi publicata, prin intermediul 
portalului, la data de 1 iunie. 
art. 8, alin. (5) modificat de art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 28/2005 
  (5) Pentru anii urmatori lista va fi publicata, prin intermediul portalului, in 
termen 
de maximum 30 de zile de la incheierea inscrierilor. 
art. 8, alin. (5) modificat de art. 1, punctul 1. din Legea 187/2005 
  (6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizeaza in 
ordinea 
crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, in limita sumelor alocate 
cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
  (7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse in 
lista 
prevazuta la alin. (4) si (5) si carora li se acorda ajutor financiar conform alin. 
(6), vor primi de la unitatile de invatamant si/sau institutiile de invatamant la 
care sunt inscrise un document care va face dovada ca sunt beneficiari ai acestui 
ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului. 
  (8) Intr-un termen stabilit prin hotarare a Guvernului, de la primirea 
documentului prevazut la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achizitionarii 
calculatorului, in conditiile prezentei legi, in caz contrar urmand a-si pierde 
eligibilitatea pentru anul in curs. 
art. 8, alin. (8) modificat de art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 104/2004 
  Art. 9 
  (1) Pentru anul 2004 suma aferenta ajutorului financiar acordat potrivit 
prevederilor 
prezentei legi se aloca in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii la 
rectificarea bugetului de stat. 
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  (2) Incepand cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare 
potrivit 
prezentei legi vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
  Art. 10 
  In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Comunicatiilor 
si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele 
metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin 
hotarare a Guvernului. 
  (2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevazut in prezenta lege va 
putea fi actualizat in fiecare an printr-o hotarare a Guvernului. 
art. 10 completat de art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 28/2005 
  (2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevazut in prezenta lege 
poate fi actualizat anual prin hotarare a Guvernului. 
art. 10, alin. (2) modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 187/2005 
  
  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
  
                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
                             VALER DORNEANU 
  
                                                   PRESEDINTELE SENATULUI 
                                                      NICOLAE VACAROIU 
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