Programul național de protecție socială "Bani de liceu"se derularează conf.
ORDINULUI Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 și a HOTĂRÂRII NR. 1488/9.09.2004, CU
MODIFICĂRILE ULTERIOARE
Conform Art.1 din ordinul nr. 4839 din 1 octombrie 2004 cu modificările ulterioare,
(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 va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.
(3) Cererea 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.
Conform ART. 4 din Hotărârea nr 1488 din septembrie 2004, cu modificările ulterioare,
Autorităţile locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de
venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.

Referatul asupra anchetei sociale va fi depus la dosar, în termenul prevăzut
în calendar (26 septembrie -16 octombrie 2021).
Conform ART. 2 din Hotărârea nr 1488 din septembrie 2004, cu modificările ulterioare ,
(1) Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în
întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni
anterioare depunerii cererii este de maximum 500 lei (iunie,iulie,august), precum şi elevii care
beneficiază de o
(2) măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.

(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 250lei/lună
Conform ART. 3 din Hotărârea nr 1488 din septembrie 2004, cu modificările ulterioare,
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii
cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii,
burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate
elevilor.
(2) Termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care
locuiesc şi gospodăresc împreună.
(3) Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună
cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia
necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

