PROGRAMUL EURO 200
Beneficiarii acestui program sunt elevii �i studentii invatamantului de stat sau particular
acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de
maximum 150 lei pe membru de familie.
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 tuna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat,
alocatiei familiale 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 altor 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 benefidarilor se va stabili in limita sumei alocate acestui program, suma
cuprinsa in bugetul Ministerului Educapei Nationale, conform legislatiei in vigoare:

Art. 8(6) din Legea 269/2004:

.,(6) Acordarea ajutoru/ui financiar, 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 Cercetarii".

Cererile privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii
achlzitlonarii de calculatoare prin programul ,,EURO 200" vor fl depose la
secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 21 aprilie 2017.

Calendarul pentru anul 2017 este urmatorul:
Activitatea
Oepunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar la
secretariatul unitatii de invatamant
Efectuarea anchetelor sociale �i evaluarea cererilor de catre
comisiile din unitatile de invatamant impreuna cu comisiile de
ancheta sociala din cadrul autoritatilor administratiei publicede
unde orovin solicitant.ii
Centralizarea cererilor la Comisia centrala din cadrul MEN, prin
intermediul portalului dedicat http://euro200.edu.ro/
Afi�area pe portalul M.E.N. http://euro200.edu.ro/ a listei cu
cereri eli�ibile
Afi�area pe portalul M.E.N. http://euro200.edu.ro/ a listei
beneficiarilor, aprobata prin ordin de ministru
Afi�area listei beneficiarilor la avizierul unitatii de invatamant
Depunerea contestapilor de catre solicitanti la comisia din cadrul
unitatii de invatamant; contestatiile din unitateade invatamant
vor fi depuse de catre un membru al comisiei Euro 200 din
unitatea de invatamant la lnspectoratului Scolar al Municipiului
Bucuresti
Rezolvarea contestatiilorde catre comisia de contestatii din
cadrul ISMB
Afi�area rezultatelor contestatiilor pe portalul dedicat �i in
fiecare unitate
Eliberarea catre unitaple de invatamant a bonurilor valorice de
catre comoartimentul financiar contabilitate din cadrul ISMB
Achizitionarea de calculatoare de catre elevii beneficiari
Depunerea, la ISMB, de catre un membru al comisiei Euro 200
din unitatea de invatamant, a copiilor dupa facturi �i proceseverbale 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
predare primire, pentru decontare, inregistrarea operatorilor
economici oe portalul dedicat, strict in oerioada mentionata
Afi�area �i actualizarea de catre ISMB a listei operatorilor
economici inregistrati, impreuna cu numarul de cereri primite de
la beneficiari
Oecontarea bonurilor valorice pentru agentii economici, de catre
ISMB, prin departamentul financiar contabil, in urma validarii
dosarelor prezentate de a2entii economici

Perioada
pana la 21 aprilie 2017

19 aprilie - 19 mai

19 mai - 28 mai
31 mai
1 iunie
3 iunie, pana la ora 18,00

5 zile de la afi�area listei

8 iunie - 23 iunie
24 iunie, pana la ora 18,00
24 iunie - 30 iulie
24 iunie - 31au2ust
24 iunie - 20 septembrie

24 iunie - 20 octombrie

16 iulie - 8 octombrie

23 iulie - 30 noiembrie

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.

