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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

Nr. 4461/21.09.2018 

 

 

ANUNȚ 
Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu", 

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de 

liceu",     în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004*) privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

  

 

ART. 1     (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie 

socială "Bani de liceu", beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

1.488/2004 întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care o depun la 

unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.     

 (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului 

legal.      

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:    

  

 a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;  

     b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei;      

c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor 

revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o 

boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, 

că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, 

spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face 

de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale 

de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete 

sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; 

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;      

e) adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi 

numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea 

sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".  

 

(4) Documentele prevăzute la alin  (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la 

depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.      



 
 

(5) Persoanele din cadrul unităţii de învăţământ, desemnate să primească dosarele, vor 

confrunta actele în original prevăzute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece 

menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi 

solicitantul. 

 

 

 

 

Conform HG 712/2018, sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu" se acordă lunar, în cuantum de 250 lei pe lună, la începutul anului 

şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de 

bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie; 

  

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:    

 

  - elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;  

    - elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor art. 16 

din Statutul elevilor;    

  - elevul a obţinut sub nota 7 la purtare;   

   - elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat. 

 

 

 

 

CALENDAR de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială  

"Bani de liceu" 
  

     15 septembrie - 1 octombrie -  Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie 

socială "Bani de liceu"   

1 octombrie - 23 octombrie -  efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii 

cererilor depuse de către comisii  

1 octombrie - 27 octombrie -   Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat 

programului 

28 octombrie -  Afişarea pe internet a listei beneficiarilor 

28 octombrie - 2 noiembrie -    Depunerea contestaţiilor 

2 noiembrie - 6 noiembrie - Rezolvarea contestaţiilor  

 

 

Director, 

Udroiu Marian 


