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Nr. înreg. FePAL: 1/ 13.04.2020 
 
 
 
Stimate domnule Prim-Ministru, 
 
 

 
Organizațiile semnatare vă solicită modificarea Legii nr. 269/2004 și revizuirea 

Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare în concordanță cu noile 
realități ale coșului zilnic de consum din România și cu limitările impuse de criza COVID-19. 

 
După cum știți, activitatea didactică uzuală nu se mai poate face față-în-față, aceasta 

fiind suspendată din data de 11 martie 2020, iar o formă adecvată a legii devine iată, din ce în 
ce mai stringentă.  

 
Trecerea la activități de învățare la distanță implică însă accesul tuturor copiilor și al 

cadrelor didactice la tehnologii adaptate și la conexiune la internet. 
 

Conform studiului realizat de Institutul de Științe ale Educației, ”Școala de acasă – o provocare 
nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesorii noștri Rezultate preliminare de cercetare”1, 
publicat în 2 aprilie 2020, situația accesului la tehnologie al elevilor este următorul: 
 
ELEVI: 

o lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart (65%),  
o acces limitat la Internet (64%),  
o lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților (59%) 

 
 
Ca urmare, mai bine de jumătate dintre elevii din România nu pot participa la activitățile 
didactice on-line sau participarea acestora este dificilă, trunchiată și ineficientă. 
 
 
În acest context și ținând cont de presiunea de timp, vă solicităm următoarele modificări: 

 
1. Creșterea valorii ajutorului la minimum 300 euro 

 
Argument: 
 
Suma de 200 euro prevăzută în Hotărârii de Guvern nr. 225/2020, precum și configurațiile 
tehnice ale calculatoarelor prevăzute de lege în forma ei actuală asigură în fapt, minimul oferit 
de piața de profil în prezent și expun achizițiile la o perimare morală timpurie. În condițiile în 
care sprijinul oferit de stat ar trebui să aibă impact pe un minimum de 5 ani (terminalele 
achiziționate să nu se uzeze moral mai repede de 5 ani), cuantumul sprijinului financiar trebuie 
evaluat ca atare, în orice altă situație fiind vorba, efectiv, de bani cheltuiți pentru rezultate 
minime și nu optime.  
 
                                                
1http://www.ise.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Studiu_scoala_acasa_Rezultate_prelim_2apr2020_comunic.pdf 
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Mai mult, suma trebuie să fie suficientă pentru achiziționarea terminalului fără o contribuție 
suplimentară din partea părinților, a căror resurse financiare sunt greu puse la încercare în 
această perioadă. 
 

 
2. Efectuarea centralizată a achizițiilor la nivelul unităților de învățământ  

 
Argument: 
 
Identificarea terminalelor corespunzătoare implică consultarea de resurse on-line (mai ales în 
situația în care circulația persoanelor este restricționată, beneficiarii nu se pot deplasa la 
magazine fizice de profil iar cererile pentru echipamente trebuie depuse de către beneficiari – 
părinți sau elevi până pe data de 17 aprilie 2020), ceea ce ne plasează într-un cerc vicios care 
duce la eliminarea tocmai a celor care nu au niciun fel de acces la tehnologie.  
 
Ca urmare, este responsabilitatea unităților de învățământ să asigure participarea egală și 
echitabilă la resurse a tuturor elevilor și să se ocupe de achiziția, testarea, înrolarea la 
platforme și sisteme și transmiterea prin curier a echipamentelor funcționale tuturor elevilor. În 
cazul în care în cadrul unităților de învățământ nu există competențe pentru efectuarea 
achiziției și pentru asigurarea serviciilor tehnice, școlile vor putea încheia parteneriate cu 
asociațiile de părinți sau alte organizații neguvernamentale care derulează activități cu școală. 
Acestea vor fi responsabile de achiziția și asigurarea funcționării terminalelor. În ultimă 
instanță, dacă școala nu are relații parteneriale în comunitate cu organizații 
neguvernamentale, achiziția va putea fie făcută de către inspectoratele școlare județene. 

 
Această adaptare a procedurii la condițiile actuale împuse de criza COVID 19 are și un avantaj 
și anume eliminarea a două etape cronofage din CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020 (Anexa 1 la normele 
metodologice) după cum urmează:  
 
Achiziţia bonurilor valorice de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 
distribuirea către inspectoratele 
şcolare/universităţi 

6-27 iulie 

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 27 iulie-14 august 
 

 
3. Modificarea prevederilor art. 2, al. 1, lit. b), respectiv condiția ca beneficiarul 
să aibă un venit brut pe membru de familie egal sau mai mic cu 250 RON. 
Dublarea limitei de venit la valoarea de 500 de lei pe membru de familie 
 

 
Argument: 
 
În forma actuală, măsura presupune că este eligibil doar al șaptelea copil dintr-o familie în care 
unul din părinți lucrează pe salariul minim pe economie, respectiv pe suma de 2.230 lei. 
Altfel spus, o familie care are 1-6 copii în care unul dintre părinți este angajat cu salariul minim 
pe economie, nu este eligibilă pentru ajutorul financiar prevăzut de Legea nr. 269/2004. 
 
Notă - legea exclude din acest calcul bursele școlare, ajutorul social, alocația copiilor, 
indemnizațiile pentru persoane cu handicap. 
 
Institutul Național de Statistică calculează o valoare a coșului minim lunar pentru o familie cu 
doi adulți și doi copii la suma de 6954 lei, dintre care doar pentru alimentație sunt prevăzuți 
1459 lei (PLx 263/2018/2020, proiect de lege care vizează modificarea OUG nr. 217/2000, 
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privind aprobarea coșului minim de consum lunar). Realitatea în România însă, este alta. La 
nivelul anului 2018, 85 % dintre contractele de muncă aveau valori mult sub coșul minim lunar, 
iar 40% au fost la valoarea minimului pe economie din care nu se acoperă nici măcar nevoile 
decente de hrană.   
 
ICCV calculează și acesta valoarea nuanțată pe mediu de rezidență a coșului minim lunar de 
consum pentru o familie de doi adulți și doi copii din mediul urban, de 2.600 lei, iar pentru 
mediul rural, de 2.100 de lei. Cea mai mare parte din sumă, de 1.069 de lei, va fi cheltuită pe 
mâncare. 
 

 
4. Oferirea de servicii incluse de acces la internet (SIM cu abonament internet 
pentru un an calendaristic). 
 

Argument: 
 
Măsura sprijinului vizând achiziția de echipamente este incompletă și inutilă în contextul actual 
în care activitatea didactică trebuie reorganizată on-line. În lipsa accesului la internet, școala 
on-line este compromisă. Ca urmare, propunem achiziționarea terminalelor cu cartelă SIM de 
date inclusă și abonament achitat pe o perioadă de un an. 
 

5. Abrogarea alin (2) al art. 3, care limitează discriminatoriu numărul 
beneficiarilor, fiind prevăzut un calculator/familie, indiferent de numărul de elevi 
și/sau studenți care fac parte din acea familie.  

 
Argument: 
 
Având în vedere faptul că activitatea de învățare online se desfășoară individual, fiecare 
elev/student are nevoie de propriul dispozitiv pentru a avea acces nelimitat și nediscriminatoriu 
la învățare în mediul online. 
 
Dorim să vă asigurăm că stăm la dispoziție pentru a colabora cu persoanele desemnate de 
dumneavoastră pentru a elabora actele normative și instrumentele de prezentare ale acestora 
în vederea punerii în aplicare a propunerilor formulate. 
 
 
Contact:  
Corina ATANASIU, Președinte FePAL – Federația Părinților și Aparținătorilor Legali, 
parinti@fepal.ro, 0721448360 
George Sîrbu, Vicepreședinte FePAL – Federația Părinților și Aparținătorilor Legali, 
parinti@fepal.ro, 0723611363 
 
 
Cu deosebiltă considerație, 
 
 
1. FePAL – Federația Părinților și Aparținătorilor Legali 
 

• Asociația Părinților din Școala 179 Bucuresti 
• Asociația pentru Educație I.G.Duca București  
• Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale nr. 4 
• Asociația Parintilor Școala 10 Floreasca 
• Asociația ASPIR – Educație pentru Viitor 
• Asociația Corporeanima  
• Asociația Pas cu Pas Oradea 
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2. Coaliția pentru Educație Digitală 
 

• Asociația Coder Dojo București  
• Asociația E-Civis,  
• Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România,  
• Asociația pentru educație STEM creativă (CRESTEM),  
• Asociația Techsoup,  
• ECDL ROMANIA,  
• Federația Fundațiile Comunitare din România  
• Fundația EOS – Educating for an Open Society.  

 
 
3. Coaliția pentru Educație 
 

• Asociația Aproape de TINEri 
• Asociația C4C - Communication for Community 
• Asociația Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești 
• Asociația Fabiola Hosu 
• Asociația Fundația Tineri pentru Tineri 
• Asociația Organizație Umanitară Concordia 
• Asociația OvidiuRO 
• Asociația REPER21 
• Asociația ROI 
• Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică 
• Asociația Română de Literație 
• Asociația Teach for Romania 
• Fundația Noi Orizonturi 
• Fundația Roma Education Fund Romania 
• Fundația United Way România 
• Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație 

 
 


