
 

 

 

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT 

        Nr. 524/AOB/22.08.2017 
 
Către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
 
În atenţia: Inspectorului Şcolar General 
 

 
În anul şcolar 2017 – 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea 

Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.  
Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt Hotărârea 

Guvernului nr. 1488/2004 și OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi 
metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială 
”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare. 

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de 
liceu”, conform anexei 3 la OMEC nr. 4839/2004, este următorul:  

 Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” – 
15 septembrie - 1 octombrie; 

 Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse – 1 octombrie 
- 23 octombrie; 

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

 Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie; 

 Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie; 

 Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie. 
 

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-
ul ministerului în categoria Programe naționale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-
liceu 

Având în vedere că afișarea listei beneficiarilor trebuie făcută în data de 28 
octombrie, vă rugăm, ca până în data de 26.10.2017, să finalizați introducerea și 
verificarea datelor în aplicația ”Bani de liceu”. 

La finalizarea introducerii datelor, se va transmite către minister o adresă din care să 
reiasă finalizarea și corectitudinea datelor introduse în aplicația ”Bani de liceu”. 

Adresa va fi ștampilată și semnată de către Inspectorul General și președintele 
comisiei ”Bani de liceu” de la nivelul inspectoratului. 

Transmiterea adresei se va face la numărul de fax 021/310.42.18 și către adesele de 
email gherghiceanu mihaela@edu.gov.ro sau istrate mihaela@edu.gov.ro. 

 
 

SECRETAR DE STAT, 
         

Ariana Oana BUCUR 
 
 

Întocmit,  
Mihaela GHERGHICEANUI 
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