‘Euro 200’ a facut fericiti sute de
elevi valceni

412 copii au primit calculatoare gratuit, de la Ministerul Educației ” până să-și
vadă copiii cu „mouse”-ul în mână, părinții au de întocmit un dosar, care trebuie
să conțină o adeverință de venit prin

care să se facă dovada că venitul pe membru

de familie nu depășește suma de 150 de lei noi o cerere, copie După buletinul unuia
dintre părinți, numărul membrilor din familie
Ministerul Educației și Cercetării, a demarat, în 2001, Programul „Euro 200″.
Proiectul a dat posibilitatea elevilor și studenților de a-și cumpăra un computer
nou-nouț pe banii statului. În cadrul proiectului „Euro 200″ din anul 2005, numărul
total de calculatoare vândute a fost 25.908, achiziționate de la 891 de agenți
economici. În ceea ce privește județul Vâlcea, ministerul a alocat fonduri pentru
412, care au întrunit condițiile, prevăzute de inițiatorii

proiectului. Purtătorul

de cuvânt al Inspectorului Județean Școlar Vâlcea, Paul Dumitrescu ne-a declarat:
„până acum s-a făcut deja plata a 103 computere, și de curând, am primit și banii de
la minister. Majoritatea elevilor care au aplicat pentru acest program învață în
mediul rural, pentru că , așa cum știți, proiectul se adresează copiilor care provin
din familii cu venituri mici”.
Desfășurarea proiectului
până să-și vadă copiii cu „mouse”-ul în mână, părinții au de întocmit un

dosar, care trebuie să conțină o adeverință de venit prin

care să se facă dovada că

venitul pe membru de familie nu depășește suma de 150 de lei noi o cerere, copie
După buletinul unuia dintre părinți, numărul membrilor din familie. Din păcate,
cerințele programului explică foarte clar că de acest ajutor nu pot beneficia doi
copii din aceeași familie. În plus, calculatorul nu poate fi înstrăinat timp de doi
ani, elevii fiind chiar verificați în acest sens.
După verificare, dosarele sunt trimise la Ministerul Educației și Cercetării, unde
sunt centralizate toate cererile. Cei care întrunesc condițiile, primesc un cupon în
valoare de 200 de euro, cu care își pot achiziționa calculatorul plătind doar o mică
diferență.
Programul „Euro 200″ pentru acordarea unui sprijin financiar in vederea stimulării
achiziționării de calculatoare se va derula și în anul școlar 2006-2007. Lista
beneficiarilor programului social a fost publicată pe Internet. Elevii și studenții
care au depus cereri pentru acordarea unui ajutor financiar în valoare 200 Euro în
vederea achiziționării de calculatoare pot consulta lista finală a beneficiarilor la
adresa http://euro200.edu.ro. Colegiul Național „Gib Mihăescu” – Drăgășani,
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” – Rm. Vâlcea, Grupul
Râmnicu Vâlcea, Grupul
Vâlcea, Grupul

Școlar

Școlar

Forestier

„Oltchim”, Liceul de Muzică și Arte Plastice, Rm.

Școlar „Constantin Brâncoveanu”- Horezu, sunt doar câteva din

școlile vâlcene care vor beneficia de acest program.
Cu bonul iei calculatorul
Computerul va fi achiziționat pe baza unui bon, care reprezintă echivalentul în
lei al sumei de 200 Euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziției. Beneficiarii se
pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare în cadrul
acestui program și pot cumpăra calculatoare, în baza bonului valoric în original,
achitând diferența de preț care depășește contravaloarea ajutorului financiar. În
situația în care furnizorul acceptă, diferența de preț poate fi plătită de
beneficiar și în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obținut de că tre beneficiari
poate constitui avans pentru achiziționarea calculatoarelor. Configurația minimă
obligatorie a calculatoarelor pentru achiziționarea că rora se acordă ajutor
financiar este un calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM și 40 GB hard-disk, sau
echivalent. Calculatorul personal este constituit minim din procesor, memorie
volatilă, dispozitive de stocare permanentă (hard-disk), tastatură, mouse și
monitor.

