
ORDIN ADMINISTRATIE 

PUBLICA 3125/2019 
Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Domenii: Invatamint 
M.O. 152/2019 

Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 

privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul 

Programului national de protectie sociala Bani de liceu. 

M.Of.Nr.152 din 26 februarie 2019 Sursa Act:Monitorul Oficial 
ORDIN Nr. 3.125 

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei  

si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si  

metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul  

Programului national de protectie sociala „Bani de liceu“ 

 

Avand in vedere prevederile art. 68 alin. (1) si art. 94 alin. (2) lit. s) din 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri 

tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, 

in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea 

si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 

4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a 

sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala 

„Bani de liceu“, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 916 

din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica 

si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Art. II. - Directia generala invatamant secundar superior si educatie 

permanenta, Directia minoritati, inspectoratele scolare, precum si unitatile 

de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, si se aplica incepand cu anul scolar 2019-2020. 

Ministrul educatiei nationale, 

Ecaterina Andronescu 

Bucuresti, 4 februarie 2019. 

Nr. 3.125. 

ANEXA 

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 4.839/2004) 

CALENDARUL 

de desfasurare a Programului national de  

protectie sociala „Bani de liceu“ 
Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala „Bani de 

liceu“ - 15 septembrie-25 septembrie 

Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse de 

catre comisii - 26 septembrie-15 octombrie 

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie-

16 octombrie 

Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 17 octombrie 

Depunerea contestatiilor - 18 octombrie-21 octombrie 

Rezolvarea contestatiilor - 22 octombrie-25 octombrie 
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