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PROGRAMUL BANI DE LICEU  IN ANUL SCOLAR 2015-2016 

   

In anul şcolar 2015 - 2016, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice va continua 

derularea Programului naŃional de protecŃie socială „Bani de liceu", conform legislaŃiei în 
vigoare. 

 

   MINISTERUL EDUCAłIEI SI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE   Conform Hotărârii Guvernului nr. 

1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul 

Programului naŃional de protecŃie socială "Bani de liceu": 

(1) Beneficiari ai Programului naŃional de protecŃie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în 

întreŃinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare 

depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiază de o măsură de protecŃie ori 

aflaŃi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiŃiei de venit. 

Art.4 

(1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, 

înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul şcolar 2008/2009, la unitatea de 

învăŃământ la care elevul este înscris. 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoŃită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de 

familie. 

(3) AutorităŃile locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităŃii declaraŃiilor de venit si a 

celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. 

(4) Ancheta socială prevăzută la alin. (3) se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006. 

(5) Personalul serviciului public de asistenŃă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, 

persoanele cu atribuŃii în domeniul asistenŃei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care 

efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (3), răspunde, în conformitate cu prevederile legale, pentru 

veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială." 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naŃional de protecŃie socială "Bani de liceu": 

 


