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Hotarare pentru modificarea art. 2 din Hotararea 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 

M.Of.Nr.792 din 17 septembrie 2018                       Sursa 

Act:Monitorul Oficial 
OBLIGATII ANAF 

   
HOTARARE Nr. 712 

pentru modificarea art. 2 din Hotararea 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 temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 

  

 

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

  
 

   Articol unic. - Articolul 2 din Hotararea 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“, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 

din 21 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica  si va avea urmatorul cuprins: 
   "Art. 2. - (1) Beneficiari ai Programului national de protectie sociala 

«Bani de liceu» sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al 

caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni 

anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum si elevii 

care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau 

curatela, in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus. 

   (2) Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de 

protectie sociala «Bani de liceu» se acorda pe perioada cursurilor scolare, 

inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau 

de diploma si pe perioada practicii in productie. 

   (3) Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar si poate fi 

modificat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei 

Nationale. 

   (4) Incepand cu anul scolar 2018-2019 cuantumul sprijinului financiar 

este de 250 lei lunar." 

 
PRIM-MINISTRU 

VASILICA-VIORICA DANCILA 
  

                                  Contrasemneaza: 

                                 Ministrul educatiei nationale, 

                                Valentin Popa  

                                Ministrul finantelor publice, 

                                Eugen Orlando Teodorovici 

                                Ministrul muncii si  
                                justitiei sociale, 

                                 Lia-Olguta Vasilescu 
  
   Bucuresti, 5 septembrie 2018. 

   Nr. 712. 
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