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E X T R A S – din Metodologie   
Privind condițiile de acordare și pierdere a bursei sociale Bani de liceu   

 
 Art. 2 - (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(iunie, iulie, august) 

este de maximum 500 RON, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție 

ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit, prioritate având 

elevii cu media generală mai mare şi mai puţine absenţe. 

 Art. 3. - (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, şomajul şi ajutorul 

social. 

 

Art. 10 - Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu  

nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială. 

Acest program se referă la elevii care urmează  cursuri de zi, liceu sau şcoala de 

arte şi meserii. 

Programul Bani de liceu se acordă pe perioada cursurilor şcolare inclusiv pe 

timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada 

practicii în producţie.  

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii: 

➢ în cazul în care elevul absentează nejustificat minim 20 de ore, la diferite 

discipline de învăţământ; 

➢ a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform prevederilor 

art. 108, alin. 2, punctul e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

➢ elevul a obţinut sub nota 7  la  purtare; 

➢ în cazul în care elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ 

sau a fost exmatriculat. 
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