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În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  prevăzute  în  anexa  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei,

Silvia Adriana Ţicău

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 13 august 2004.
Nr. 1.294.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării

de calculatoare
*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 402/2013, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 645/2012, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr.1170/2011, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 542/2011, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 615/2007, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările
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ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 228/2010, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit  art.  unic  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  270/2009,  Normele  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr.  269/2004

referitoare  la  acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea

Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi

completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 123/2008, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică.

*) Potrivit  art.  I  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  403/2006, Normele metodologice  de  aplicare  a  Legii nr.  269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimularii  achizitionarii  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotarârea  Guvernului nr.

1.294/2004,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  794  din  27  august  2004,  cu  modificările  ulterioare,  se

modifică si se completează.

*) Potrivit  art.  II  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  770/2005,  Normele  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr.  269/2004  privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.

1.294/2004,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  794 din 27 august  2004,  cu modificările  şi  completările

ulterioare, se modifică.

*) Potrivit  art.  II  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  385/2005, Normele metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr.  269/2004  privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului nr.

1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, se modifică.

*) Potrivit  art.  II  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  28/2005,  Normele  metodologice  pentru  aplicarea  Legii nr.

269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  achiziţionării  de calculatoare, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.294/2004,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  794 din  27 august  2004,  cu modificările

ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1990/2004, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea  unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului nr.

1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, se modifică.
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