DGIP

0213135547

✓� e

in,\q
MINISTERUL EDUCATlEI $1 CERCETARII

#5940 P

1/ 1

DIRECTIA GENERAL!.. IN��T
PPREUNIVERSITAR

Se aproba,

/sECRETAR DE ST

-

Rodica L mini
Catre

INSPECTORATUL�COLARJUDETEAN

INSPECTORATUL �COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURE�TI

In atentia: Doamneifdomnului inspector §Colar general
tn anul �colar 2020 - 2021, Ministerul Educatiei �i Cercetarii va cont1nua derularea
Programului national de protecrie sociala "Bani de liceu", conform legislatiei 'in vigoare.
Actele normative care reglementeaza desfa§urarea acestui program se gasesc pe site-ul
ministerului 'in categoria Programe nationale, adresa: http:f/www.edu.ro/bani-de-liceu.
Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea �i completarea Ordinului
ministrului educatiei �i cercetarii nr.4839 /2004 privind criteriile specifice �i metodologia de
acordare a sprijinului financiar tn cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de
liceu", calendarul de desfa§urare a Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" este
urmatorul:
• 15 septembrie- 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul national de protectie
sociala "Bani de liceu";
• 26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale �i evaluarea eligibilitatii
cererilor depuse;
• 25 septembrie - 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
• 17 octombrie - afi§area pe internet a listei beneficiarilor;
• 18 octombrie - 21 octombrie - depunerea contestatiilor;
• 22 octombrie - 25 octombrie - rezolvarea contestatiilor.
Avand in vedere ca afi�area listei beneficiarilor este prevazuta in data de 17 octombrie
2020, va rugarn, ca pana in data de 15.10.2020, sa finalizati introducerea �i verificarea
datelor in aplicatia "Bani de liceu".
La finalizarea introducerii datelor, Comisia "Bani de liceu" de la nivel judetean/nivelul
municipiului Bucure�ti va transmite catre MEC o adresa �tampilata �i semnata de catre
··pre�edintele comisiei �i inspectorul $Colar general pentru confirmarea finalizarii $i corectitudinii
datelor introduse tn aplicatia "Bani de liceu".
Adresa va fi transmisa pe fax la numarul 021/310.42.18 �i pe email la adresele:
gherghiceanu.mihaela@edu.gov.ro sau istrate.mihaela@edu.gov.ro.
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