
ORDIN 
  

privind aprobarea listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr.269/2004, 
pentru anul 2004, rezultata in urma analizarii contestatiilor depuse de catre solicitanti 

  
-  In temeiul alin.(1) al art.9, alin.(1) al art.10 si alin.(1) si alin.(2) ale art.11 din Hotararea de 
Guvern nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 
nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare, 
-  In completarea Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.4908/2004, privind aprobarea 
“Listei nominale a beneficiarilor Legii nr.269/2004, pentru anul 2004”, 
- In baza Hotararii de Guvern nr.410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, 
  

MINISTRUL EDUCATIEI SI CERCETARII 
emite prezentul ordin 

  
Art.1.(1) Se aproba “Lista nominala suplimentara a beneficiarilor Legii 269/2004, pentru anul 
2004”, privind acordarea unui ajutor in valoare de 200 euro destinat achizitionarii unui calculator, 
rezultata in urma analizarii si acceptarii de catre Comisiile de contestatii din inspectoratele 
scolare si institutiile de invatamant superior, a contestatiilor depuse de catre solicitanti in temeiul 
alin.(1) al art.10 din HG nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de 
calculatoare, cuprinzand 14 beneficiari potrivit Anexei 1. 
  
(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda ajutorul financiar 
beneficiarilor prevazuti in lista nominala suplimentara din Anexa 1, este inferior sumei de 
105.000 lei prevazuta in Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.4908/2004 publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.973/2004. 
  
(3) Potrivit prevederilor art.4 din Hotararea de Guvern nr.1294/2004, la verificarea venitului 
maxim brut s-au exceptat veniturile realizate din alocatiile de stat, alocatiile suplimentare pentru 
familiile cu multi copii, bursele de studii si bursele sociale. 
  
Art.2. Prezentul ordin impreuna cu Anexa 1 “Lista nominala  suplimentara a beneficiarilor Legii 
nr.269/2004, pentru anul 2004” mentionata la Art.1.(1), se publica in Monitorul Oficial al 
Romaniei. 
  
Art.3. Directia Generala Buget Finante, Directia Generala Logistica, Administrativ si Resurse 
Umane, Directia Generala Invatamant Preuniversitar si Directia Generala Invatamant Superior, 
vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
  

  
MINISTRU 

Alexandru ATHANASIU 
  
Bucuresti, 
  
Nr. 5266 
Data 10.11.2004 
 


