
Ordin nr. 4839 din 01/10/2004
privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului

financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială
"Bani de liceu"

Publicat în Monitorul Oficial nr. 916 din 07/10/2004

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului
sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala
"Bani de liceu",

in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei si Cercetarii,

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

Art. 1. -
(1) Pentru obtinerea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de l iceu",
beneficiarii prevazuti la alin. (1) al art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 intocmesc o cerere
conform modelului prevazut in anexa nr. 1, pe care o depun la unitatea de invatamant la care este inscris
elevul.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata de elev cu autorizarea reprezentantului legal.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului;
b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
c) acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor revolutiei, bolnav

de TBC si se afla in evidenta dispensarului scolar, ca sufera de: diabet, o boala maligna, sindrom de
malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatita
cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, ca este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA,
ca sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.
Certificarea bolii se face de catre medicul abilitat sa avizeze acordarea burselor, conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de
sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa efectuarea unor anchete sociale pentru a se
analiza starea materiala a familiei;

d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se vor depune in copie, cu conditia ca, la depunerea

cererii, solicitantul sa prezinte si actele in original.
(5) Persoanele din cadrul unitatii de invatamant, desemnate sa primeasca dosarele, vor confrunta actele

in original prevazute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mentiunea "conform cu
originalul" pe fiecare pagina, sub care vor semna atat primitorul, cat si solicitantul.

Art. 2. -
(1) In cazul in care exista elevi care au acelasi venit, la departajarea lor se va tine cont, in ordine, de unul
dintre urmatoarele criterii:

a) statutul juridic sau medical al elevilor, in sensul ca au prioritate: orfanii, urmasii eroilor revolutiei,
bolnavii de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare, cei care sufera de diabet, boli maligne,
sindrom de malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitala,
hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
cei care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor;

b) domiciliul, avand prioritate elevii proveniti din mediul rural si care sunt scolarizati in alta localitate,
conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a elevului sau a
familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite.

Art. 3. -
(1) Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se acorda
lunar, in cuantum de 1.800.000 lei pe luna, la inceputul anului scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv
pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in
productie.

(2) Sprijinul financiar se sisteaza in urmatoarele situatii:
-elevul absenteaza nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de invatamant;



-elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) lit. e)
din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.747/2001;

-elevul a obtinut sub nota 7 la purtare;
-elevul nu mai frecventeaza cursurile unitatii de invatamant sau a fost exmatriculat.
Art. 4. - Comisiile constituite la nivelul unitatilor de invatamant vor centraliza listele cu elevii eligibili,

conform modelului prezentat in anexa nr. 2, si le vor transmite inspectoratelor scolare judetene, respectiv al
municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti, vor centraliza listele si le vor introduce pe portalul "Bani de liceu", dupa procedura utilizata pentru
programul Euro 200.

Art. 6. - Lista cu beneficiarii sprijinului financiar va fi facuta publica pe portalul "Bani de liceu", la data de
28 octombrie 2004, si va fi afisata la unitatile de invatamant.

Art. 7. -
(1) Sumele reprezentand sprijin financiar acordat in baza Programului national de protectie sociala "Bani de
liceu" se repartizeaza inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre
Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza listelor cu beneficiarii sprijinului financiar transmise de
inspectoratele scolare si validate de comisia constituita la nivelul ministerului.

(2) Plata sprijinului financiar catre elevi se va face prin casieriile unitatilor de invatamant.
Art. 8. - Programul national de protectie sociala "Bani de liceu" se desfasoara dupa calendarul prezentat

in anexa nr. 3.
Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 11. - Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala buget finante si

inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 1 octombrie 2004.
Nr. 4.839.


