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SLIDE 0BY ANOSR ON FEBRUARY 20, 2018Falimentul unei idei bune: Programul „Euro 200”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului României,

prin Ministerul Educației Naționale (MEN), să adopte o serie de măsuri care să conducă la

revitalizarea Programului „Euro 200”. O inițiativă pornită în urmă cu 14 ani, care s-a dovedit a fi

prolifică în primii ani de implementare, a ajuns să fie un program desuet, în condițiile în care numărul de

solicitări a scăzut de la 4496 la 27 (99,39%), iar a celui de beneficiari de la 505 la 27 (94,65%).

România a înregistrat, în perioada 2004-2016, un progres remarcabil din punctul de vedere al creșterii

numărului de gospodării conectate la internet, dar cu un procent de 72%, țara noastră este pe

antepenultimul loc în spațiul european, depășind doar Grecia (69%) sau Bulgaria (64%), și aflându-ne

mult sub media europeană (85%). De asemenea, doar 38%dintre gospodăriile ce se confruntă cu grave

probleme financiare sunt conectate la internet, în timp ce media la nivelul statelor UE-28 ajunsese la 67%.

Suma de 200 de euro nu a fost, însă, indexată niciodată până în prezent, fapt ce a restricționat foarte mult accesul studenților și al elevilor la aceste fonduri. De asemenea,

plafonul de venituri per cap de membru de familie a rămas la suma de 150 de lei, limitând extrem de mulți tinerii care se află în pragul sărăciei, dar care au venituri un pic mai mari.

Un raport al Curții de Conturi constată, de asemenea, că Programul Euro 200 „trebuie revizuit/îmbunătățit, având în vedere carențele, inadvertențele, imperfecțiunile legislative

identificate”.

Având în vedere această situație, ANOSR face următoarele solicitări:

1. Creșterea plafonului de venit net maxim lunar mediu/membru de familie de la 150 lei la valoarea salariului de bază minim brut la nivel național, de la data de 31 decembrie

2017 (1450 de lei), în conformitate cu prevederile legale care statuează indexarea anuală acestui plafon cu indicele de creștere a prețurilor de consum.

2. Indexarea sumei acordate în bonuri valorice pentru achiziționarea sistemelor desktop/laptop-urilor/notebook-urilor cu indicele de creștere a prețurilor de consum, de la 200

euro la 600 de euro, astfel încât elevii și studenții să își poată achiziționa calculatoare performante.

3. Scăderea numărului necesar de credite promovate, de la 50 la 30, pentru a putea lărgi baza teoretică de aplicanți și a sprijini și studenții cu situație academică mai puțin

bună, însă care se confruntă cu probleme financiare și nu își permit achiziționarea unui calculator.
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4. Introducerea a cel puțin unui student reprezentant al organizațiilor studențești/federațiilor studențești naționale în comisiile de stabilire a eligibilității candidaților/comisiei de

contestație la nivel național.

5. Actualizarea configurației minime a calculatoarelor care pot fi achiziționate, astfel încât acestea să fie la zi cu progresul pieței IT.

Aceste probleme au fost aduse în atenția ministrului educației naționale, Valentin Popa, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții ANOSR din data de 16 februarie, acesta asumându-și,

de principiu, „să modifice legislația în ceea ce privește acordarea ajutorului în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (EURO 200), atât în materie de criterii de eligibilitate,

cât și la acordarea subvenției propriu-zise”.

„Programul Euro 200 a reprezentat și reprezintă, cel puțin la nivel conceptual, una dintre măsurile cele mai pozitive luate de către Guvernul României, în ceea ce privește

conectarea la societatea informațională a tinerilor cu probleme socio-economice sau din medii defavorizate. Inerția Executivului în ceea ce privește acest program a

contribuit la situația în care acest program este cvasi-necunoscut în rândul studenților, doar un număr infim dintre aceștia fiind potențial beneficiari. Sperăm ca ministrul

educației naționale să adopte o serie de modificări legislative în acest sens, pornind de la propunerile ANOSR.” – Marius DEACONU, președinte ANOSR

 

***

Pentru detalii suplimentare, indicăm consultarea următoarelor link-uri:

Poziția ANOSR cu privire la Programul „Euro 200”

Propunerile ANOSR pentru modificarea legislației privind Programul „Euro 200”

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/Pozi%C8%9Bia_ANOSR_Euro200_2018.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/Propuneri_ANOSR_Legislatie_Euro200.pdf

