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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației și Cercetării 

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România  

Obiectul întrebării: Condițiile legale1 impuse beneficiarilor programului Euro 200 

 

Stimată doamnă Ministru, 

În contextul stării de urgență în care ne aflăm, desfășurarea activităților de predare-învățare în 

mediul online a devenit o necesitate. În acest sens, statul, prin Ministerul Educației Naționale, 

trebuie să se asigure că elevii beneficiază de condițiile optime desfășurării cursurilor în mediul 

online prin intermediul platformelor digitale.  

Așa cum vă solicitam și prin întrebarea adresată în data de 26.03.2020 și înregistrată cu numărul 

10074A2, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să identifice acele soluții punctuale prin care 

să combată riscurile generate de discriminarea elevilor privind accesul gratuit la educație. Este o 

realitate de necontestat faptul că o parte semnificativă a elevilor din România nu au posibilitatea 

obiectivă de a-și achiziționa mijloace digitale prin intermediul cărora să își poată desfășura 

activitatea de învățare din online.  

În acest sens, programul Euro200 ar putea reprezenta o soluție eficientă care să amelioreze situația 

financiară a multora dintre familiile din România, facilitând astfel accesul elevilor la educație. 

Totuși, modul în care programul Euro200 se aplică în concret ridică o serie de semne de întrebare 

cu privire la eficacitatea acestuia. Vă semnalez pe această cale, stimată doamnă Ministru, că 

una dintre condițiile care trebuie îndeplinită cumulativ, stipulată la art. 2 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1294/2004 prevede că beneficiarii acestui program trebuie să demonstreze că au 

un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei. O astfel de condiție limitează 

excesiv accesul în cadrul programului a foarte multor beneficiari din următoarele considerente: 

 
1 Normele metodologice din 13 august 2004 pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare cu modificările și completările ulterioare  
2 http://www.cdep.ro/interpel/2020/i10074A.pdf 
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1. Plecând de la ipoteza existenței într-o familie a unui venit brut pe membru de familie de 

maximum 250 de lei, ar însemna ca statul român să contribuie în parte cu o sumă de 200 euro 

pentru achiziționarea unui calculator, urmând ca restul de bani să fie asigurat din veniturile 

familiei. Or, un prag de 250 de lei (venit brut pe membru de familie) este exagerat de mic, având 

în vedere că nevoile stringente  ale unei familii care câștigă atât de puțin sunt cu totul altele decât 

achiziționarea unui calculator.  

2. Prin stabilirea unui plafon atât de rigid (în cuantum de 250 de lei) se poate ajunge la situații 

deloc echitabile prin care o familie care are un venit brut pe membru de familie de 249 de lei să 

beneficieze de acest program, însă o familie care are un venit brut pe membru de familie de 251 

de lei să nu mai beneficieze. Astfel de praguri fixe ar trebui eliminate din prezenta Hotărâre de 

Guvern, înlocuindu-se cu un algoritm care să fie cât se poate de echitabil să să permită cât mai 

multor familii ale căror venituri fluctuează în jurul aceleiași valori, să poată beneficia de ajutorul 

acordat de stat.  

Așadar, stimată doamnă Ministru, vă solicit respectuos să luați în considerare modificarea 

urgentă a condiției de la art. 2 alin. (2) prin creșterea cuantumului venitului brut alocat pe 

membru de familie pentru a eficientiza aplicarea programului Euro200. 

1. După estimările Ministerului Educației care ar fi venitul brut pe membru de familie 

maxim pentru a putea beneficia de acest program? O astfel de decizie se ia prin identificarea 

numărului de elevi aflați în situații de risc și prin estimarea veniturilor brute medii pe care familiile 

acestora le obțin.  

2. Care considerați că ar trebui să fie algoritmul pe baza căruia să se stabilească venitul brut 

pe membru de familie în așa fel încât să se evite situațiile discriminatorii?  

În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă asigur de întreaga mea considerație. 

Vă mulțumesc! 

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

 

 




