
 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR DE DESFĂŞURARE  a 

Programului de protecţie socială 

,,Bani de liceu” 

 

 

 
 

 15 septembrie – 1 octombrie  -depunerea  cererilor şi dosarelor (cererea trebuie 

înregistrată la secretariat până la 30 septembrie ) 

 

 1-20 octombrie-depunerea la dosar  a anchetelor sociale efectuate de autorităţile 

locale după 1 octombrie anul curent 

 

 1 – 18 octombrie evaluarea eligibilităţii cererilor depuse, de către comisii 

 

 1 – 24 octombrie centralizarea cererilor, prin intermediului portalului dedicat 

 

 28 octombrie: afişarea pe internet a listei beneficiarilor 

 

 29 octombrie : afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 

 

 28 octombrie – 2 noiembrie depunerea contestaţiilor ( la Inspectoratul Şcolar ) 

 

 2 – 6 noiembrie rezolvarea contestaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Nr. de înregistrare / data…………………………………….. 
Unitatea de învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI  EMINESCU” Slobozia, 

 jud. Ialomiţa, cod SIRUES 210959055……………………………………………………………………….. 

  ( denumire, localitate, judeţ, cod SIRUES ) 
 

CERERE 
pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul 

Programului naţional de protecţie socială ,, Bani de liceu” 
 

 1 .  Subsemnatul / Subsemnata ………………………………………………………….(numele , iniţiala tatălui, prenumele ) 

 
fiul / fiica  lui (tata)   ……………………………………….şi al / a (mama)……………………………………..domiciliat / domiciliată  în 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….    

                                                       (stradă, număr, bloc, scară, etaj,  apartament, judeţul / sectorul , localitatea) 

 
cod poştal nr. ……………….cod numeric personal……………………………CI / BI ………………………telefon / fax…………………. 

                    

e- mail……………………elev / elevă la LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU”,  clasa…………………..din 
localitatea………………………. 

                                                                                              (unitatea de învăţământ) 

judeţul………………… 
 

 2 .  Venitul brut pe membru de familie, în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului 

 

 
 

Venit mediu brut pe 

membru de familie 

 
Luna 

 

Venit mediu brut lunar pe 
membru de familie, 

realizat în ultimele trei 

luni 

Iunie 

 

iulie august  

 

Suma 

 

 
 

   

 

 3 .  Statutul juridic sau medical: 

 orfan 

 urmaş al eroilor revoluţiei 

 bolnav care suferă de una dintre următoarele boli : TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficieţă 

renală cronică, astmă  bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, poliartrită juvenilă, spondiloză anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, cei infestaţi cu virusul 

HIV sau bolnavi de SIDA 

4.                 Am domiciliul în mediu rural. 
5. Media generală a anului şcolar anterior depunerii cererii  pentru ,,Bani de liceu” este……………………………. 

6. Număr absenţe nemotivate în anul şcolar anterior  depunerii cererii  pentru ,,Bani de liceu” este de…………………….. 

 
     Solicit acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional  de protecţie socială ,,Bani de liceu,,. 

     Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii sprijinului 

financiar în cadrul Programului  naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu,, şi să fie parţial publicate, inclusiv pe internet, cu 
minimum de expunere publică necesară. 

     Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere că toate informaţiile 

prezentate sunt corecte, exacte, complete, şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca, în cazul schimbării validităţii 
informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez comisia despre aceste schimbări. 

 

 Semnătura reprezentantului legal  (părinte sau tutore )                                                              Semnătura elevului 

    

  ………………………….              ……………………. 

 
   Rezervat pentru comisie : 

 Informaţiile sunt corecte şi conform cu actele doveditoare prezentate.  

                 Cererea se încadrează în prevederile legale pentru acordarea   sprijinului financiar, elevul având un venit mediu brut lunar pe membru de   
 

                 familie realizat în ultimele trei luni, de ……………………….. 

 
                                                                Semnătura preşedintelui  

                                                                            comisiei 

                                                            ……………………………………….. 
                                                                            

                                                                                                                                                                    LS 
 

 

Notă : 1.Secţiunile 3 şi 4 se completează numai în cazul elevilor care se află în una dintre aceste situaţii 
          2. Numărul de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învăţământ se completează de către comisia din unitatea de învăţământ. 

 

 

 

 

 



Dosarul ,,Bani de liceu” 
 dosar cu şină, fără folii de plastic 

 pe coperta dosarului se scrie: 

- numele şi prenumele elevului (cu litere mari ), clasa 

 - precizarea  dirigintelui ,,dosarul cuprinde toate actele”, numele şi prenumele diri- 

    gintelui şi semnătura acestuia 

         dosarul trebuie să conţină: 

         1. CERERE TIPIZATǍ ( model 2018 ), înregistrată la secretariat, semnată de părinte 

     şi de elev, completată cu toate datele (fără datele din tabel, media generală şi  

                           numărul de absenţe nemotivate ) 

                    2. VENITURI: 

                a)  adeverinţă de salariu brut  pe lunile iunie, iulie, august 2018 de la tată, mamă,  

                                fraţi necăsătoriţi şi surori necăsătorite care locuiesc cu familia sau,    

                           b) declaraţie notarială în care să se specifice că în lunile iunie, iulie, august 

                                2018 nu am realizat venituri (pentru persoanele de mai sus care nu au  

               realizat venituri ) sau, 

                            c) cupoane de pensie pe lunile iunie, iulie şi august 2018 pentru persoanele  

                                de mai sus sau, 

                            d)  cupoane de pensie de urmaş  sau întreţinere pe lunile iunie, iulie  şi august  

                                 2018 sau declaraţie notarială  a părintelui că  pe lunile iunie, iulie şi august    

                                 2018 nu am primit    pensie de întreţinere ( sau de urmaş) 

                            e) cupoane de alocaţie de plasament pe lunile iunie, iulie şi august 2018  

                            f)  adeverinţă de somaj pentru lunile pe lunile iunie, iulie şi august 2018 

        3. ADEVERINŢǍ PRIMǍRIE şi/sau ASOCIAŢIE pentru:mama,tata,frate(soră)  

            major necăsătorit care  locuiesc cu familia,că deţin sau nu pământ.Cei care deţin  

            pământ,pe adeverinţă să se precizeze care este venitul anual aferent suprafeţei agricole 

            pe fiecare tip de cultură. 

        4. ADEVERINŢǍ privind veniturile impozabile - în original, pentru mamă, tată şi/sau 

            frate  major necăsătorit sau soră majoră necăsătorită care  locuiesc cu familia 

           ( se poate elibera o singură adeverinţă în care să fie scrise nominal aceste persoane ) 

        5. XEROX–uri semnate de solicitant şi de diriginte cu menţiunea conform cu  

                originalul ( se aduc la diriginte actele originale ) ale : 

- certificatului de naştere şi B I../C.I. ale elevului 

- B.I./C.I. ale părinţilor şi ,dacă elevul are alt nume,certificate de naştere şi  

după caz certificatul de căsătorie ale acestora 

- certificate de naştere pentru fraţii şi surorile necăsătoriţi/necăsătorite care  

locuiesc cu familia; pentru cei care sunt elevi se aduc  şi adeverinţe de elev 

iar pentru cei care nu mai frecventează şcoala şi sunt  minori adeverinţă de 

la consiliul popular care să precizeze această situaţie 

- certificatului de deces 

- hotărârilor judecătoreşti ( de divorţ, pensie alimentară) etc. 

6. ADEVERINŢǍ,eliberată de unitatea şcolară , care să ateste media anuală generală 

şi numărul total de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior ( de la unitatea 

şcolară frecventată în anul 2017/2018 ) 

        7. CERTIFICAT DE BOALǍ( pentru bolile trecute în cerere ) semnat de medicul    

            autorizat pentru acordarea burselor.  

                    8.ANCHETA SOCIALA efectuată şi eliberată de autorităţile locale după 1  

              OCTOMBRIE  anul curent ( se depune la dosar în perioada 1-20 

octombrie). 

 

Venitul mediu brut pe membru de familie pentru acordarea bursei ,,Bani de 

liceu” trebuie sa fie de 150 lei. 



 
 

 

 
 

 

SE IAU ÎN CALCUL 

 

NU SE IAU ÎN CALCUL 

 Salarii brute pe lunile iunie, iulie, august pentru părinţi 

,fraţi / surori necăsătorite care sunt în familie 

 Pensiile de stat pe lunile iunie, iulie şi august pentru 

persoanele de mai sus 

 Pensia de întreţinere a copilului / copiilor pe lunile 

iunie, iulie şi august 

 Pensia de urmaş pe lunile iunie, iulie şi august 

 Alocaţia de plasament pe lunile iunie, iulie şi august ( 

unii elevi au şi pensie de urmaş ) 

 Veniturile agricole ( în roni) prevăzute de articolul 103 

din codul fiscal si cele estimate de primărie pentru 

produsele cultivate pe terenul arabil/asociatia agricolă 

unde este terenul în arendă 

( cerinta Curtii de conturi ) 

 

 Sumele obţinute din şomaj 

 Ajutorul social conform legii 416 / 2001 

 Veniturile persoanelor  care au în plasament copilul 

 Veniturile tutorelui 

 Alocaţia familială complementară 

 Alocaţia de susţinere monoparentală 

 Bursa de studiu/ bursa de merit ale fraţilor / surorilor 

 Alocaţia de stat a copiilor 

 

 

1) Pe coperta interioară a dosarului se scrie cu cerneală sau pastă:  

 Tata  - nume        venit brut/ declaratie/somaj :         iunie sau i………………. 

                                                      iulie sau i    ……………………….,,                              

                                                      august   ……………………,, 

                             adev. fiscală….. 

                             adev. teren……. 

                             C. I 

                             alte informatii ( dacă este cazul) 

Mama   - nume      venit brut/ declaratie/șomaj :       iunie sau i………………. 

                                                      iulie sau i    ……………………….,,                              

                                                      august   ……………………,, 

                             adev. fiscală….. 

                             adev. teren……. 

                             C. I 

                             alte informatii ( dacă este cazul) 

 

           

Elevul / eleva – nume     C.I. 

                                        C.N. 

                                        adev, medie + absente  

Frate  -  nume     - C.I. 

                             C.N. ( este suficient unul din aceste acte ) 

                             adev. elev 

                             minor ( dacă nu este la scoală) 

 Soră  -  nume     - C.I. 

                             C.N. ( este suficient unul din aceste acte ) 

                             adev. elev 

                             minor ( dacă nu este la scoală) 

 Se trece separat fiecare frate sau soră 

- în creion se scriu documentele lipsă 

- semnătura celui care a validat dosarul 

2) Pe cerere se completează în cerneală sau pastă albastră sumele pentru lunile iunie, iulie şi august, media generală  şi numărul 

de absenţe nemotivate ale  anului şcolar anterior 

3) În perioada 1-9 octombrie se primesc anchetele sociale eliberate de autorităţile locale după 1 octombrie –anul  curent 

 

         4)  Se anunţă cât mai repede dirigintele (sau elevul ) cu privire la eventuale documente lipsă şi se stabileşte un termen de  aducere 

a lor. Dosarele se predau   marți -9 octombrie ora 13, cele complete 

                                          Joi –  11 octombrie ora 10, restul dosarelor 
 

Articolul 103 din codul fiscal 

   Veniturile agricole sunt venituri din următoarele activităţi: 

a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi a zarzavaturilor în sere şi solarii special amenajate şi / sau în sistem irigat 

b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, a plantelor decorative şi a ciupercilor 

c) exploatare pepinierelor viticole şi pomicole şi alte asemenea 

 



 



 

 

 

 

PROGRAMUL 

SOCIAL 

 

,, BANI DE LICEU” 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE! 

 

 

CERERILE ŞI DOSARELE SE DEPUN PÂNĂ 

ÎN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 

 

 

  


