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                      LICEUL TEORETIC                                   MINISTERUL        

                     ”EMIL RACOVIȚĂ”      EDUCAȚIEI                                         

                          BAIA MARE   NAȚIONALE 

 

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ  

„BANI DE LICEU” 

 

 

 

I. CRITERII DE ACORDARE  

 
1. Beneficiază de „Bani de liceu” elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror 

VENIT BRUT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE, realizat în ultimele 3 luni 

anterioare depunerii dosarului (respectiv IUNIE, IULIE şi AUGUST 2018), este de 

MAXIMUM 150 LEI, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori 

aflaţi sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus. 

2. Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu 

autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 1 octombrie 2018. 

3. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent , realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni 

anterioare depunerii cererii (respectiv IUNIE, IULIE şi AUGUST 2018), 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. 

 

 

II. ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE 

LICEU” 2018-2019 

 

 

DOSARUL PLIC  va cu prinde : 

 
1. CERERE TIP*), va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal. 

  ( *Cererea se va găsi la profesorul diriginte/ secretariat) 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente ( CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR 

PLIC  ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) : 

 

2. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI - 

cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii 

care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă 

vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 

primitorul, cât si solicitantul. 

 

3. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL 

- cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii 

care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă 

vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 

primitorul, cât si solicitantul.  
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4. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI 

MEMBRI AI FAMILIEI**) - cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si 

actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu 

copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare 

pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul. 
 

(**Hotărârea nr. 1488 din 09/09/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”,  
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 excepția: alocației de stat, 

alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor 

ajutoare cu caracter social acordate elevilor. 

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soțul si soția sau soțul, soția şi copiii lor 

necăsătoriți, care locuiesc si gospodăresc împreună. 

(3) Este asimilată termenului familie şi situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii 

aflați în întreținerea sa. 

(4) În sensul definiției prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriți, 

cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.) 
 

5. ADEVERINŢE DE ELEVI/STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI – emise de unităţile de 

învăţământ unde sunt elevi/studenţi. 

 

6. Acte doveditoare (daca este cazul) care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, 

urmaș al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului școlar, că suferă de: 

diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că 

este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 

anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, 

solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta 

actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu 

originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul ).  

 

7. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE***) MEMBRILOR 

FAMILIEI: 

- ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR realizat in ULTIMELE 3 LUNI anterioare 

depunerii dosarului (IUNIE, IULIE, AUGUST 2018) pentru membrii familiei ce au 

statutul de angajaţi; MAXIM 150 LEI/MEMBRU DE FAMILIE 

- CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI anterioare depunerii dosarului 

(IUNIE, IULIE, AUGUST 2018 ) pentru pensionari; MAXIM 150 LEI/MEMBRU DE 

FAMILIE 

- CUPON DE LA SOMAJ/ADEVERINŢĂ DE LA AJOFM pentru membrii familiei 

care sunt şomeri; AJUTORUL DE ŞOMAJ NU este considerat venit; 

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membrii majori care nu au 

realizat venituri în ultimele ULTIMELE 3 LUNI (IUNIE, IULIE, AUGUST 2018) 

anterioare depunerii dosarului (declarația se da in fata notarului si se va specifica de 

asemenea ca nu au fost plecați din tara in scopul obținerii de venituri, ca nu dețin utilaje 

agricole, ca nu au conturi in bănci, ca nu au alte proprietăţi în afara celei de domiciliu, că 

nu au cumpărat sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an ); 

 

(***NU se iau în considerare următoarele venituri: 

- alocaţia de stat 

- alocaţia complementară 

- bursele de studiu şi bursele sociale 

- alocaţia de susţinere) 
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8. ADEVERINŢĂ DE LA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI, CA DETIN sau 

NU TEREN AGRICOL. Pentru cei care dețin, pe adeverință se va preciza venitul aferent 

suprafeţei agricole în 2018. 

 

9. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din 

alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte 

şi fraţi, în parte. 

 

10. Hotărârea de divort şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie şi original, diriginţii 

urmând să menţioneze  "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 

primitorul, cât si solicitantul); 

 

11. Certificat de deces (părinte) - unde este cazul (copie şi original, diriginţii urmând să 

menţioneze  "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, 

cât si solicitantul); 

 

12. ADEVERINŢĂ CU MEDIA GENERALĂ SI NUMĂRUL DE ABSENŢE 

NEMOTIVATE din anul școlar  2017-2018 (adeverinţa se eliberează de la unitatea şcolară la 

care a absolvit anul şcolar precedent, respectiv 2017-2018). 
 

13. ANCHETA SOCIALĂ****) conform Legii 416/2001 efectuată obligatoriu în perioada 

prevăzută de calendarul de desfăşurare, respectiv  1 octombrie – 23 octombrie 2018, de 

către autorităţile locale pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor 

referitoare la bunurile familiei elevului care solicita sprijin financiar (Primăria din localitatea 

de domiciliu al elevului; elevii din Baia Mare se adresează Serviciului Public de Asistenţă 

Socială Baia Mare, Str. Dacia nr.1 - Telefon 0262-211949). 

 
(****La termenul predării dosarului la secretariat 28 SEPTEMBRIE 2018 acesta nu va conţine 

ancheta socială. ANCHETA SOCIALĂ se va depune ulterior la secretariat de către diriginte, 

în perioada 1-23 octombrie 2018 ) 

 

 

OBS: 1) DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI 

             2)TERMEN DE DEPUNERE 28 SEPTEMBRIE 2018 

III. MENŢIUNI 

 
1. Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv 

pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat. 

2. Sprijinul financiar „Bani de liceu” se sistează în următoarele situaţii: 

- elevul absentează nemotivat minimum 10 de ore, la diferite discipline de 

învăţământ; 

- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile, conform 

ROFUIP si ROI; 

- elevul a obţinut sub nota 7 la purtare; 

- elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost 

exmatriculat. 
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NOTĂ: 

 
În conformitate cu  Procedura „Bani de liceu”, a unităţii noastre de învăţământ, 

COLEGII DIRIGINŢI VOR FI IMPLICAŢI ÎN URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI din 

calendarul de desfăşurarea a Programului  naţional de protecţie socială „Bani de liceu”: 

 

➢ informarea elevilor (ora de dirigenţie); 

 

➢ verificarea existenţei la dosar a tuturor documentelor necesare; dosarele 

incomplete nu vor fi preluate de diriginti,  adaugarea actelor  ulterior datei de 1 

octombrie, exceptand ancheta sociala, nu este posibila.   

 

➢ confruntarea actelor  în original cu copiile (iar pe acestea din urmă vor trece 

menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 

dirigintele, cât si elevul); 

 

➢ preluarea dosarelor complete de la elevi şi depunerea lor  la secretarul şcolii de 

catre diriginte, pentru înregistrare (termen 28 septembrie 2018) 

 

➢ depunerea anchetelor sociale la secretariat (1 – 23 octombrie 2018) 

 

➢ monitorizarea pe parcursul întregului an şcolar 2018-2019, în evidenţele stabilite de 

comisie a absenţelor nemotivate şi a sancţiunile elevilor beneficiari ai programului 

pentru a putea aplica prevederile metodologiei de acordare a sprijinului financiar 

în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu”. 

 

 

PE DOSARE SE VOR SCRIE URMATOARELE: 

• Clasa...... 

• Elev: nume prenume 

• Tata: nume prenume 

• Mama: nume prenume 

• Frati aflati in intretinere 

• Media generala din anul scolar anterior 

• Nr. Absente nemotivate din anul scolar anterior 
 

 

ATENTIE!!!   
 

ORDINEA ACTELOR IN DOSAR VA FI IN CONCORDANTA CU 

CRITERIILE MAI SUS AMINTITE 

 

 

 

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR 28 SEPTEMBRIE 2018 
 


