
Distribuţia licenţelor Windows XP Home 
în cadrul programului Euro 200 

 
 
 
În data de 7 Octombrie Steve Ballmer, CEO Microsoft Corporation , împreună cu Jean-
Philippe Courtois, CEO Microsoft EMEA şi Jan Muehlfeit, vice-preşedinte Microsoft 
EMEA responsabil  pentru  Europa de Est, au anunţat o donaţie software pentru 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, constând în 25.000 de licenţe ale sistemului de 
operare Windows XP Home, destinate tinerilor cu posibilităţi financiare foarte reduse, 
în cadrul Programului Euro 200. 
 
Informaţiile de mai jos îi ajută pe beneficiarii donaţiei, eligibili conform Legii 269/2004 
privind acordarea ajutorului financiar destinat achiziţionării unui calculator, să înţeleagă 
cum pot intra în posesia licenţelor sistemului de operare Windows XP Home: 
 

• Beneficiarul este obligat să facă dovada autenticităţii cuponului Euro 200 în faţa 
agentului ce comercializează calculatoare. 

• Agentul comercial va instala sistemul Windows XP Home, conform 
procedurilor de instalare ale sistemului OEM (Original Equipment 
Manufacturer) şi va folosi pentru ACTIVAREA licenţei un cod Product Key 
special, furnizat de către Microsoft România. În cazul în care agentul care 
comercializează PC-ul este diferit de producătorul care acordă garanţia şi se află 
în imposibilitatea de a activa Product Key special, beneficiarul poate solicita 
direct producătorului - înscris în certificatul de garanţie al produsului - să 
activeze acest cod. 

• Microsoft România a recomandat agenţilor comerciali să creeze o partiţie 
specială de reinstalare a sistemului de operare; licenţa Windows XP Home (Euro 
200) nu este însoţită de CD-ul de instalare/reinstalare, iar calculatorul nu va 
purta etichetă COA (Certificate Of Authenticity)  

• Licenţa Windows XP Home obţinută prin programul Euro 200 este asociată 
exclusiv cu sistemul Windows XP instalat pe calculatorul achiziţionat de 
beneficiar,  numele acestuia regăsindu-se în lista publicată pe portalul Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării: 

http://www.euro200.ro/nomenclatoare/nomenclatoare.html. 
• SE INTERZICE utilizarea Product Key special de activare a sistemului de 

operare Windows pe orice alt calculator, în afara celui obţinut prin Programul 
Euro 200. 

• Respectarea acestei proceduri va fi urmărită prin controalele periodice realizate 
împreuna cu Poliţia şi ORDA, iar încălcarea ei constituie infracţiune şi se 
pedepseşte conform  Legii 285/2004 astfel: 

o distribuirea neautorizată de către producători a programelor de calculator 
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 4 ani şi plata unor despăgubiri 
civile; 

o distribuirea neautorizată de către utilizator a programelor de calculator se 
pedepseşte cu amendă penală sau cu închisoarea de la 1 la 3 ani şi plata 
unor despăgubiri civile. 

http://www.euro200.ro/nomenclatoare/nomenclatoare.html

