
 

 

ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR  ”BANI DE LICEU” 

 ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

Beneficiari ai Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” sunt elevii care se 

află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 

luni anterioare depunerii dosarului (IUNIE, IULIE, AUGUST), este de maximum 500 lei, precum 

și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul 

respectării condiției de venit precizate mai sus. 

         Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de 

liceu”  se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 

examenului de bacalaureat. 

         Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar și poate fi modificat prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Educației. 

         Beneficiarii Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” nu pot beneficia în 

același timp și de bursă socială 

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPIJINULUI FINANCIAR ”BANI DE 

LICEU” 

 

1. CERERE TIP  completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal 

(cererea se găsește la profesorul diriginte și pe site-ul școlii) 

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (CARE VOR FI PUSE  ÎN DOSAR PLIC ÎN 

ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS): 

 

2. COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI 

– cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Diriginții 

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

vor trece mențiunea ”conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât 

primitorul, cât și solicitantul  

 

3. COPII ALE CERTIFICATELOR DE NAȘTERE SAU ALE ACTELOR DE 

IDENTITATE, după caz, ale celorlalți membri ai familiei (părinți/reprezentanți legali, 

frați/surori) – cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. 

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

din urmă vor trece mențiunea ”conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor 

semna atât primitorul, cât și solicitantul  

 



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 (IUNIE, IULIE, AUGUST), cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru 

familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor ajutoare cu 

caracter social acordate elevilor. 

        Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care 

locuiesc și gospodăresc împreună. Este asimilată termenului familie și situația persoanei 

necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. 

 

4. ADEVERINȚE DE ELEVI SAU STUDENȚI PENTRU FRAȚI/SURORI din care să 

rezulte că sunt elevi sau studenți (pe adeverințe se specifică dacă au beneficiat de burse și 

cuantumul acestora) 

 

5. ACTE DOVEDITOARE care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor 

revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, 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. Certificarea bolii se face de către 

medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se 

analiza starea materială a familiei; (cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte 

și actele în original. Diriginții care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu 

copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea ”conform cu originalul” pe fiecare 

pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul).   

 

6. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR 

FAMILIEI: 

- adeverință venit brut lunar/membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii 

dosarului (IUNIE, IULIE, AUGUST), inclusiv tichete de masa și tichete cadou -  maxim 500 

lei/membru de familie. Dacă elevul a fost angajat în lunile iunie, iulie, august, va prezenta 

adeverința cu venitul brut obținut (venitul brut obținut se va lua în calcul) 

- cupoanele de pensie, pensie urmaș,  pentru ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului 

(IUNIE, IULIE, AUGUST) maxim 500 lei/membru de familie 

- cupoane șomaj (dacă părinții sunt șomeri) 

- declarații notariale, în original, pentru membrii familiilor fără venituri. NU se iau în considerare 

următoarele venituri: alocația de stat, alocația complementară, alocația de susținere, bursele de 

studiu și bursele sociale 

 

7. ADEVERINȚĂ PRIMĂRIE/APIA din care să rezulte suprafața de teren, număr de animale 

și venituri realizate  de familie (lunile iunie, iulie, august), sau că NU dețin, după caz; 

 



8. ADEVERINȚĂ/CERTIFICAT FISCAL DE LA CIRCUMSCRIPȚIA FINANCIARĂ 

privind veniturile obținute din alte activități (terenuri Agricole, închirieri de locuințe), după caz – 

certificate fiscal pentru fiecare părinte/representant legal, frați/surori); 

 

9. Hotărârea de divorț și pensie alimentară, dacă este cazul (copie și original); 

 

10. Certificate deces (părinți), dacă este cazul (copie și original); 

 

11. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de Autoritățile locale (Primăria din 

raza de domiciliu), pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la 

bunurile familiei; ancheta socială se desfășoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulteriare, și prin 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobate de Hotarârea Guvernului nr. 50/2011 

      ANCHETA SOCIALĂ poate fi efectuată în perioada 26.09.2021-15.10.2021 

 

12. ADEVERINȚĂ eliberată de către unitatea școlară din care să rezulte MEDIA 

GENERALĂ și NUMĂRUL DE ABSENȚE NEMOTIVATE din anul școlar anterior 

depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție 

socială ”Bani de liceu” 

 

13. COPIE EXTRAS DE CONT BANCA TRANSILVANIA 

 

14. DOSAR PLIC 

 

DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI! 

 

DEPUNEREA CERERILOR: 15 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 2022 

 

Pe dosar se scrie:  

- CLASA ______ 

- Elev: nume și prenume 

- Tata: nume și prenume 

- Mama: nume și prenume  

- Frați/surori aflați în întreținere __________ 

- Media generală a elevului (pentru anul școlar anterior) ___________ 

- Nr. de absențe nemotivate (pentru anul școlar anterior) ___________ 

- Venit  brut lunar/membru de familie _____________ 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA. Cod SIRUES 1180728 

                                        (denumire, localitatea, județul, codul SIRUES 

Nr. de înregistrare  ____ / _________________ 
 

CERERE 

pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" 
 

1. Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________________________________ 

                                                                         (numele, inițiala tatălui, prenumele) 

fiul/fiica lui ________________________ și al/a ______________________, domiciliat/domiciliată în (str., nr., 

bl., sc., et., ap., județul/sectorul, localitatea) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, cod 

poștal nr.______________cod numeric personal _____________________, CI/BI ______________, telefon/fax 

_______________, e-mail ________________________, elev/elevă la Liceul Teoretic Sanitar Bistrița din 

localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, clasa  _____________ 

2. Venitul brut lunar pe membru de familie, în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului: 

 

Venit mediu brut pe 

membru de familie 

Luna Venit mediu brut lunar     pe membru de 

familie,      realizat în ultimele 3 luni iunie iulie august 

      Suma               
 

3. Statutul juridi      [  ] orfan 

     sau medical:       [  ] urmaș al eroilor revoluției 

                                [  ] bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindrom de  

                                      malabsorbție gravă, insuficiență renală  cronică, astm  bronșic, epilepsie, cardiopatie   

                                      congenitală,  hepatită  cronică,  glaucom, miopie   gravă, boli  imunologice,   poliartrită  

                                      juvenilă , spondilită  anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, cei infestați cu  

                                      virusul HIV sau bolnavi de SIDA 

4. [  ] Am domiciliul în mediul rural. 

5. Media generală a anului școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul 

Programului național de protecție socială "Bani de liceu" este ___________________ 

6. Numărul de absențe nemotivate în anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în 

cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" este de _______________ 

    Solicit acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție 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 național de protecție socială "Bani de liceu" și să fie parțial 

publicate, inclusiv pe internet, cu minimum de expunere publică necesară. 

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

toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte, complete și susținute de actele autentice depuse. Mă angajez ca, 

în cazul schimbării validității informațiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez 

comisia despre aceste schimbări. 

         Semnătura reprezentantului legal                                                               Semnătura elevului 

         ___________________________                                                           _______________________ 

      Rezervat pentru comisie: 

Informațiile sunt corecte și conforme 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 3 luni, de __________________ 

         Semnătura președintelui comisiei                                                            LS ________________ 

       _________________________ 



NOTĂ:Secțiunile 3 și 4 se completează numai în cazul elevilor care se află în una dintre aceste situații. Numărul de 

înregistrare al cererii și denumirea unității/instituției de învățământ se completează de către comisia din unitatea/instituția de 

învățământ. 


