
   Programul național de protecție socială 
     ’’Bani de liceu’’ 
 

Conform anexei la OMEN nr. 3125.04.02.2019 pentru modificarea si completarea Ordinului 
ministrului educației si cercetării nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare 
a sprijinului financiar in cadrul Programului național de protecție sociala "Bani de liceu", calendarul 
de desfășurare a Programului național de protecție sociala "Bani de liceu" este următorul: 
  
- 15 - 25 septembrie — depunerea cererilor pentru Programul național de protecție sociala "Bani 
de liceu"; 
- 26 septembrie — 15 octombrie — efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilității cererilor 
de bursă 

- 25 septembrie — 16 octombrie — centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat; 
- 17 octombrie — afișarea pe internet a listei beneficiarilor; 
- 18 octombrie — 21 octombrie — depunerea contestațiilor 
- 22 octombrie — 25 octombrie — rezolvarea contestațiilor 
  

Bani de Liceu 2022-2023 acte necesare  
  

1. Venit brut lunar pe membru de familie realizat in lunile IUNIE, IULIE si AUGUST – maximum 
500RON. 
 - Adeverințe de venit de la locul de munca al parintilor sau 

              - Declarație pe proprie răspundere ca nu au niciun venit, însoțită de adeverința de la 
primărie din care sa rezulte suprafața de pământ deținută sau lipsa ei – formular tipizat obținut de 
la primărie. 
  
2.  Copie după certificatele de naștere sau C.I./B.I.ale părinților si fraților. 
  
3.  Adeverințe din care sa rezulte ca frații/surorile sunt elevi/studenți, eliberate de instituțiile de 
învățământ unde studiază aceștia. 
  
4.  Copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani. 
  
5.  Adeverința din care sa rezulte media generala a clasei a VIII-a si numărul de absente 
nemotivate, eliberata de școala de proveniență – numai pentru elevii din clasa a IX-a. 
  
6.  Copie după Certificatul de revoluționar al părintelui, daca este cazul. 
  
7.  Adeverința medicala a elevului– daca este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informațiii 
suplimentare la secretariat).  
  
8.  Cerere tip. 
  
9.  Ancheta sociala făcuta de primărie. 
  
10. Copie după C.I./B.I.al elevului care solicita BANI de LICEU. 
 
Valoarea ajutorului financiar este de 250 Ron/lunar. 
Ministerul Educației desfășoară din 2004 Programul național de protecție sociala "Bani de liceu", 
prin care se acorda un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal. 
 Mai multe informații despre Programul Bani de liceu puteți afla accesând  www.edu.ro/bani-de-
liceu/, unde vor fi publicate inclusiv listele cu beneficiarii acestui tip de program. 
 

•  te sperie concurenta masiva sau putinul timp ramas pana la examen? 

 

http://www.edu.ro/bani-de-liceu/
http://www.edu.ro/bani-de-liceu/

