
 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea HOTĂRÂRII nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea 

criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul 

Programului național de protecție socială "Bani de liceu" 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

ARTICOL UNIC 

Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție 

socială "Bani de liceu", publicată în Monitorul Oficial cu numărul 860 din data de 21 

septembrie 2004, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(1) Beneficiari ai Programului național de protecție socială "Bani de liceu" sunt elevii care se 

află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 

3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum și elevii care beneficiază 

de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiției de venit 

precizate mai sus.” 

2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4), și va avea 

următorul cuprins: 

”(4) Începând cu anul școlar 2018-2019 cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar.” 

 

 

 

PRIM- MINISTRU 

Vasilica Viorica DĂNCILĂ 



 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HOTĂRÂRII nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor și a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție 

socială "Bani de liceu" 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale 

Programul național de protecție socială "Bani de liceu" continuă și în anul 2018, fiind reglementat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de 

liceu", respectiv prin Ordinul ministrului educației nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile 

specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție 

socială "Bani de liceu". Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1488/2004 și Ordinului 

ministrului educației nr. 4839/2004, acordarea ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare 

a venitului brut lunar pe membru de familie în plafon maxim stabilit de 150 lei inclusiv, în limita 

sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale. Astfel, fiecare 

beneficiar primește lunar, timp de 9 luni pe an, în situația respectării tuturor condițiilor prevăzute de 

actele normative mai sus amintite, suma de 180 lei. 

2. Schimbări preconizate 
Prin Scrisoarea de recomandare nr. 40080/18.01.2017 Curtea de Conturi a României a formulat către 

Ministerul Educației Naționale “Recomandarea I.1. Referitor la derularea programului național de 

protecție socială “Bani de liceu” se vor efectua demersurile cu privire la: 

- Monitorizarea la nivelul unităților școlare a absenteismului, abandonului școlar și situațiilor de 

neșcolarizare; 

- Efectuare periodică a unor analize cu privire la reducerea abandonului școlar ca urmare a 

acordării acestui sprijin financiar; 

- Întreprinderea promovării și obținerii aprobării unui proiect de act normativ prin care să fie 

actualizat atât plafonul de 150 lei pe membru de familie cât și cuantumul sprijinului financiar 

de 180 lei în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum. 

Astfel, întrucât ultimul sub-punct al Recomandării este la momentul actual neîndeplinit se inițiază 

măsura întocmirii prezentului act normativ. 

Indicele total de creștere a prețurilor de consum (IPC) la nivelul anului 2018, luna ianuarie, raportat la 

anul 2004, luna septembrie, data aprobării Hotărârii de Guvern nr. 1488/2004 privind aprobarea 

criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național 

de protecție socială "Bani de liceu", este de 171,65 (raport INSSE generat la data de 16.02.2018)1. 

Potrivit Hotărârii de Guvern 1515 din 2003 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a 

stabilit începând cu 1 ianuarie 2004 în cuantum de 2.800.000 lei lunar, pentru un program complet de 

lucru de 172 de ore în medie pe lună în anul 2004, reprezentând 16.279,10 lei/oră. Astfel, plafonul de 

acordare a sprijinului financiar Bani de liceu de maximum 1.500.000 lei venit brut lunar pe membru de 

familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, reprezenta în anul 2004 – momentul 

adoptării Hotărârii de Guvern nr. 1488/2004 – 53,57 procente din valoarea salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată. 

La momentul actual, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 846 din 2017 începând cu data de 1 ianuarie 2018, 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program 

                                                 
1http://statistici.insse.ro/shop/ 



  

complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră. Întrucât 

din septembrie 2004 până la momentul actual plafonul maxim pe membru de familie nu a fost modificat 

se poate constata că acesta, în valoare de 150 lei noi reprezintă pentru anul 2018 doar 7,89 procente din 

valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

În conformitate cu prevederile art.2, alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 1488/2004, considerând cele 

de mai sus precum și indicele de creștere a prețurilor de consum2, se propune ca valoarea plafonului 

maxim de acordare a sprijinului financiar Bani de liceu să fie de 500 de lei (inclusiv). Astfel pentru 

anul școlar 2018-2019 plafonul de acordare a bursei ar reprezenta 26,32 procente din valoarea salariului 

minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2018. 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3,4) din Hotărârea de Guvern nr. 1488/2004 privind aprobarea 

criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de 

protecție socială "Bani de liceu", care precizează următoarele: 

- ”(3)Cuantumul sprijinului financiar se stabilește anual prin hotărâre de Guvern, înainte de începerea 

anului școlar. 

- (4) Pentru anul școlar 2004/2005 cuantumul sprijinului financiar este de 1.800.000 lei lunar.”, 

precum și faptul că nici o altă prevedere legislativă nu a modificat până în prezent cuantumul sprijinului 

financiar al programului de protecție socială Bani de liceu, la momentul actual se impune modificarea 

cuantumului sprijinului financiar astfel încât suma acordată fiecărui beneficiar să fie de 250 lei lunar. 

3. Alte informații 

Nu este cazul 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Potrivit raportărilor din teritoriu, raportări care se regăsesc pe portalul http://banideliceu.edu.ro, 

numărul de beneficiari ai Programului național de protecție socială "Bani de liceu" a cunoscut 

următoarea variație în intervalul 2004 – 2017: 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

87100 87018 104474 140328 155684 124935 124569 120987 118420 98550 79810 60659 44792 33057 

 

Scăderea semnificativă a numărului de beneficiari ai programului are la bază necorelarea plafonului de 

acordare a sprijinului cu situația economică actuală, veniturile cu caracter permanent ale membrilor 

familiilor potențialilor beneficiari fiind cu mult mai mici la momentul intrării în vigoare a Hotărârii de 

Guvern nr. 1488/2004 comparativ cu anul 2018.  

Pentru anul 2018, bugetul alocat Ministerului Educației Naționale pentru implementarea Programului 

național de protecție socială "Bani de liceu" prevede suma de 50578 mii lei, ceea ce ar permite 

acordarea unui număr aproximativ de 31220 de burse în condițiile păstrării pragurilor financiare 

actuale. 

Prin indexarea cuantumului plafonului la valoarea de 500 de lei, numărul potențialilor beneficiari va 

crește, asigurând astfel accesul la sprijinul financiar Bani de liceu pentru un număr mai mare de 

potențiali beneficiari. 

1.1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

                                                 
2valoarea inițială*IPC/100(150 lei*171,65/100=257,5 lei) 

http://banideliceu.edu.ro/


  

În condițiile în care sistemul de învățământ promovează reducerea abandonului școlar, va crește 

numărul de elevi beneficiari ai sprijinului financiar lunar “Bani de liceu” fapt ce va atrage implicit 

reducerea absenteismului, abandonului școlar și situațiilor de neșcolarizare. În acest fel programul va 

facilita accesul adecvat la o educație de calitate unui număr crescut de elevi a căror situație materială 

nu le permite continuarea studiilor liceale. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații  

Nu este cazul. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Medi

a pe 

cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuții de asigurări 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a)buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informații  Acordarea sprijinului financiar se va face cu 

încadrarea în bugetul aprobat anual de Ministerul 

Educației Naționale, respectiv din fondurile 



  

aprobate Programului național de protecție socială 

"Bani de liceu" 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru  

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:     

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;                                              

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziții. 

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul achizițiilor 

publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 

făcându-se referire la un anume acord, o 

anume rezoluție sau recomandare 

internațională ori la alt document al unei 

organizații internaționale 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

5. Alte informații                   

 

Nu este cazul 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în 

care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. 



  

6. Alte informații  

Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea  

și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparența decizională în administrația 

publică prevăzută de Legea nr. 52/2003, republicată. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații  

Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau 

extinderea competențelor instituțiilor existente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat  prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea 

HOTĂRÂRII nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", pe 

care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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