
1 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Procedura de operațională 
Stabilirea și acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

Data 01.09.2018 

 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ELENA 
CARAGIANI” 

PROCEDURA  
OPERAȚIONALĂ 

EDIȚIA  I 

Nr.exemplare:6 

Nr.pagini:14 
Stabilirea și acordarea ajutorului financiar 

„Bani de liceu” 
COD : PO-CEAC-38 

REVIZIA  
 

 

 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI” 
MUNICIPIUL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI 
STRADA COSTACHE RACOVIȚĂ NR. 20B 

TELEFON/FAX 0236.817.861 
COD SIRUES 179706152 COD FISCAL 4040156 
e-mail; gsi_tecuci@yahoo.com site: www.gsit.ro 

 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale  ___________________________________________________________  ___________  __________ 
 Elemente privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. ELABORAT 
 

Dumbrovca Mariana 
 

Contabil șef 
 

01.09.2018 
 

 

1.2. VERIFICAT Munteanu Alina Mihalea Director  08.09.2018 
 

1.3 APROBAT Munteanu Alina Mihaela Director 
 

08.09.2018 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 

 Ediţia sau după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenţa 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei ediţiei 

 1 2 3 4  
2.1 Ediţia 1   08.10.2018  

2.2 Ediţia 2 
    

2.3 Revizia 1    
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3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

 
4. SCOP 

Procedura descrie condiţiile, modul de acordare şi plata în cadrul Programului naţional de protecţie 
socială "Bani de liceu", pentru elevii înscrişi la învăţământul liceal zi, din unităţile şcolare ale judeţului Galaţi. 

Acordarea unui ajutor financiar, conform Hotărârii de Guvern nr. 1488/2004 în cadrul Programului 
naţional de protecţie socială “Bani de liceu", reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecţia socială, 
cât şi stimularea e elevilor care frecventează cursurile liceale. 

5. DOMENIUL DE APLICARE 
Procedura se aplică în cadrul tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Galaţi care şcolarizează elevii 

înscrişi la nivel liceal, învăţământ de zi. Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" pentru elevii 
care urmează cursul liceal de de zi, constă în acordarea unui sprijin financiar lunar de 180 lei din sume alocate 
de la bugetul de stat. 

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în 
întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni 
anterioare depunerii cererii este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de 
protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. 

Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se 
acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de 
diplomă şi pe perioada practicii în producţie. 

Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în 
acelaşi timp şi de bursă socială. 

6. DEFINIŢII Şl ABREVIERI 
6.1. Definiţii 
- procedura operaţională - prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de 
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procedural; 
- Bursa ’’Bani de liceu” - sprijin financiar lunar de 250 lei, din sume alocate de la bugetul de stat, acordat 
elevilor înscrişi la învăţământul liceal de zi, al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 
luni anterioare depunerii cererii este de maximum 500 lei. 
- Familie - termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi 
gospodăresc împreună. Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte 
împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. în sensul acestei definiţii se asimilează termenului familie bărbatul şi 
femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 
Venitul brut lunar pe membru de familie - venitul care rezultă luând în calcul toate veniturile cu caracter 
permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi 
prenume 

Data primirii Semnăt. 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare 1 Secretariat Secretar sef Mindru Loredana 12.10.2018  
3.2. Aplicare 2 Comisie Responsabil  

 
 
 

Radu Lenuta 12.10.2018  
3.3 Aplicare 3 Comp.fin -contab Contabil sef Dumbrovca M 12.10.2018  
3.4. Informare 4 

 
Diriginţi   12.10.2018  

3.5. Evidenţa 5 Secretariat Secretar sef Mindru Loredana 12.10.2018  
3.6. Arhivare 6 Secretariat Secretar sef Mindru Loredana 12.10.2018  
3.7. Alte scopuri  - -  - - 
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stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor 
ajutoare cu caracter social acordate elevilor 
- Anchetă socială - Ancheta ce se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
6.2. Abrevieri 
HG - Hotărâre a Guvernului 
M.E.N. - Ministerului Educaţiei Naţionale  
I.S.J.- Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi  
PO - procedură operaţională  
CA - Consiliul de Administraţie 
7. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
- Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale; 
- HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"; 
- H.G. nr. 712/2018 PENTRU MODFICAREA ART. 2 AL H.G. nr. 1488/2004; 
- OMEC nr. 4839/2004 prin care au fost aprobate criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului 

financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"; 
- OMECT 4016/2011 pentru modificarea şi completarea OMEdC nr. 4839/2004. 
8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în 
întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare 
depunerii cererii este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi 
sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. 
Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se acordă pe 
perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă 
şi pe perioada practicii în producţie. 

Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea 
reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie -1 octombrie, la unitatea de învăţământ 
la care elevul este înscris. 

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 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. 
8.1. La nivelul unităţii de învăţământ se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar "Bani de liceu" 
desemnată de către CA al unităţii de învăţământ, la începutul fiecărui an şcolar. 
Comisia are următoarele atribuţii: 

• Afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ, legislaţia necesară întocmirii dosarului pentru obţinerea 
sprijinului financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", precum 
şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului; 

• Prelucrează cu cadrele didactice (diriginţi) metodologia în vederea informării elevilor cu privire la 
acordarea ajutorului financiar "Bani de liceu”; 

• Menţine o bună comunicare cu ISJ Galaţi, elevii şi părinţii acestora. 
Sprijinul financiar "Bani de liceu" se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea 

reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie -1 octombrie, la unitatea de învăţământ la care 
elevul este înscris. 
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Elevul care solicită sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani 
de liceu" va întocmi un dosar, care va cuprinde: 

• Cererea de acordarea a bursei Bani de liceu, conform ANEXA 1, Aceasta va fi însoţită de: 
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului; 
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; 
c) 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; 

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; 
e) ancheta socială realizată de către autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit 

şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. Ancheta socială 
se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. Personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după 
caz, persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care 
efectuează ancheta socială răspunde, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor 
înscrise în formularul de anchetă socială. Elevii care solicită sprijin financiar "Bani de liceu" cu 
domiciliul altul decât municipiul Galaţi, vor depune la dosar ancheta socială efectuată de consiliul 
local al localităţii de domiciliu. Pentru elevii cu domiciliul în municipiul Galaţi, unităţile şcolare 
liceale solicită în scris Consiliului local, efectuarea anchetelor sociale pentru elevii solicitanţi ai 
programului "Bani de liceu". 

f) adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe 
nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul 
Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu". 

Documentele prevăzute la lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, 
solicitantul să prezinte şi actele în original. Persoanele din cadrul unităţii de învăţământ, desemnate să primească 
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 şi solicitantul. 

• Analizează în plenul comisiei fiecare dosar verificând îndeplinirea condiţiilor de acordare (dacă dosarul 
este complet sau dacă îndeplineşte condiţia privind venitul pe membru de familie). Verificarea 
documentaţiei presupune şi verificarea respectării prevederilor legale privind realizarea anchetei 
sociale. Aceasta trebuie să respecte formularul din Legea 416/2001 şi să conţină concluzia anchetei 
recomandarea asistentului social de la Primărie/Consiliul Local privind acordarea acestui tip de ajutor 
pentru respectivul elev. 

• Certifică conformitatea copiilor cu documentele în original. 
• Înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea, cu număr şi dată. 
• După verificarea documentelor eliberează persoanelor solicitante un document care să ateste primirea 

dosarului. 
• Verifică eligibilitatea solicitanţilor. 
• Realizează centralizarea solicitărilor şi transmite comisie judeţene lista centralizatoare conform 

machetei publicate în fiecare an pe site-ul http://isj.gl.edu.ro - Programe sociale. 
• Informează solicitanţii de posibilitatea de a depune eventuale contestaţii în termen de 2 zile de la data 

publicării a listei nominale a beneficiarilor publicată pe portalul dedicat şi în Monitorul Oficial al 

http://isj.gl.edu.ro/
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României. 
• Transmite către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, lista centralizatoare a solicitanţilor care 

îndeplinesc criteriile de obţinere a sprijinului financiar “Bani de liceu" încadrându-se în calendarul 
judeţean al Programului (cel mai târziu până la 25 octombrie). Datele solicitanţilor vor fi transmise în 
format letric, cu semnătura membrilor comisiei, şi electronic, conform unei machete predefinite puse la 
dispoziţie de către comisia judeţeană pentru a putea fi importate în aplicaţia software dedicată 
programului “Bani de liceu". (ANEXA 2) 

• Preia lista solicitanţilor care devin beneficiari transmisă în scris de ISJ Galaţi şi verifică dacă este 
conformă cu cea publicată de Ministerul Educaţiei Naţionale pe portalul dedicat programului 
guvernamental de sprijin financiar Bani de liceu, la adresa http://banideliceu.edu.ro/. 

• Predă dosarele cu proces verbal către persoana responsabilă cu întocmirea statelor de plată, specificând 
numărul elevilor beneficiari precum și a celor respinși(nominal). 

• Periodic verifică situația centralizatoare cu absențele înregistrate de elevi, notificate lunar de diriginți, 
în urma căruia se încheie un process verbal. 

8.2.Diriginţii claselor din învăţământul liceal zi, monitorizează lunar absenţele elevilor care beneficiază de 
ajutorul financiar "Bani de liceu”. În primele 4 zile lucrătoare ale  lunii completează numărul de absenţe 
înregistrate în luna precedentă, într-un tabel centralizator, conform modelului din Anexa 3, semnează în dreptul 
lunii respective şi îl transmite la serviciul secretariat/contabilitate din unitatea şcolară, pentru întocmirea listei cu 
beneficiari şi a statelor de plată. 
8.3. Sprijinul financiar se sistează conform art.3, alin 2 din OM 4839/2004, în următoarele situaţii: 
- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ; 
- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor art. 147 alin. (2) lit. e) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 5115/2014); 
- elevul a obţinut sub nota 7 la purtare; 
- elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat. 
8.4. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii, serviciul secretariat/contabilitate din unitatea de învăţământ întocmeşte 
lista cu beneficiarii lunii anterioare şi cuantumul sumelor cuvenite. 
8.5. Serviciul contabilitate din unitatea de învăţământ transmite la serviciul contabilitate din I.S.J. Galaţi în 
primele 5 zile lucrătoare ale lunii, necesarul lunar de fonduri pentru plata burselor profesionale din luna 
precedentă. 
 8.6.Necesarul de fonduri, va fi trimis de către unitatea de învăţământ conform modelului din ANEXA 5, care va 
conţine obligatoriu numărul de înregistrare de la unitatea de învăţământ, semnătura directorului şi ştampila 
unităţii împreună cu semnătura contabilului. Răspunderea fundamentării corecte revine directorului unităţii de 
învăţământ şi a contabilului şef din unitatea şcolară, astfel încât până la sfârşitul lunii, sumele solicitate să fie 
acordate integral beneficiarilor. Nu se admit fundamentări eronate. În acest caz, suma neachitată va fi 
menţionată în necesarul lunii următoare, acesta fiind însoţită de o notă explicativă cu privire la motivul 
fundamentării incorecte. 
8.7.Sumele reprezentând sprijin financiar acordat în baza Programului naţional de protecţie socială "Bani de 
liceu" se repartizează Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi de către MEN. 
 
8.8.Fondurile privind plata sprijinului financiar "Bani de liceu" către beneficiar, vor fi alocate unităţilor de 
învăţământ preuniversitar prin dispoziţii de repartizare, în perioada 12-20 ale lunii, în limita necesarelor lunare 
transmise de acestea şi centralizate de serviciul financiar - contabil al I.S.J. Galaţi. 
Unităţile de învăţământ efectuează plata către beneficiari, în perioada 21 - 31 ale lunii, în baza statelor de plată 
pentru ajutorului financiar "Bani de liceu”. Plata sprijinului financiar către elevii beneficiari se va face prin cârd 
de către serviciul contabilitate din unitatea de învăţământ, sau prin casieria unităţii de învăţământ. După 
efectuarea plăţii către beneficiari, statele ajutorului financiar "Bani de liceu” se predau la serviciul contabilitate. 
Toate documentele referitoare la acordarea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se 
arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii şcolare pentru o perioadă de 5 ani. 
9. RESPONSABILITĂŢI 

http://banideliceu.edu.ro/
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Comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ, răspunde de: 
- Afişarea datelor şi a documentelor necesare, pentru a asigura transparenţa şi cunoaşterea la nivel 

judeţean, a condiţiilor de acordare a sprijinului financiar prin Programul naţional de protecţie socială 
"Bani de liceu”. 

- Preluarea dosarelor elevilor care solicită sprijinul financiar “Bani de liceu". 
- Verificarea dosarelor, efectuarea anchetelor sociale  şi stabilirea eligibilităţii solicitanţilor. 
- Centralizarea cererilor solicitanţilor din învăţământul liceal de zi şi transmiterea acestora la comisia 

judeţeană. 
-  Transmite către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, lista centralizatoare a solicitanţilor care îndeplinesc 

criteriile de obţinere a sprijinului financiar “Bani de liceu" încadrându-se în calendarul judeţean al 
Programului (cel mai târziu până la 25 octombrie). Datele solicitanţilor vor fi transmise în format letric 
cu semnătura membrilor comisiei şi electronic, conform unei machete predefinite pusă la dispoziţie de 
către comisia judeţeană pentru a putea fi importată în aplicaţia software dedicată programului “Bani de 
liceu". (ANEXA 2) 

- Diriginţii claselor din învăţământul liceal zi, care au în clasă elevi beneficiari ai sprijinului 
financiar “Bani de liceu", vor primi de la secretariat tabelul centralizator cu elevii beneficiari ai 
sprijinului financiar. Aceştia vor număra lunar absenţele, le vor nota în tabelul predefinit (ANEXA 
3) şi vor confirma, prin semnătură, numărul de absenţe din lună. Pe baza centralizatorului cu 
beneficiarii şi a situaţiilor absenţelor din luna precedentă predate de diriginţi, secretarul unităţii de 
învăţământ întocmeşte referat de sistare a acordării sprijinului financiar pentru elevii care îndeplinesc 
condiţiile de sistare a sprijinului financiar “Bani de liceu" de la pct 8.4.1. 

- Compartimentul contabilitate solicită lunar sumele necesare şi emite documentele de plată către trezorerie 
pentru plata sprijinului financiar "Bani de liceu”. 

- Directorul unităţii verifică şi aprobă statele cu sprijinul financiar "Bani de liceu”, întocmite în baza 
tabelului centralizator. 

     10. Formular evidenta modificari 

Nr. 

crt. 
Editia Data editiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag. 

Descriere 

modificare 

Semnatura 

conducatorului 

departamentului 

1 I 1.09.2018 - - 
   

    

11. Formular analiza procedura 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume si 

prenume 

conducator 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnatura Data Observatii Semnatura Data 

1  Management 
Munteanu 

Alina 
            

2 
Managementul 

Calitatii  

Capmare 

Lavinia 
      

3 Contabilitate  Adm. finan.       

4 Secretariat Secretar sef        
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5 
Didactic 

auxiliar 

Biliotecar, 

laborant 
  

 
   

6 Nedidactic  Adm.patrim.       

-      

12.Lista de difuzare a procedurii 

Nr. 
ex. Compartiment Nume si 

prenume Data primirii Semnatura Data 
retragerii 

Data intrarii în 
vigoare a 
procedurii 

Semnatura 

1  Didactic  Director           

2 Contabilitate  Adm. finan.      

3 Secretariat Secretar      

4 
Didactic 

auxiliar 

Biliotecar, 

laborant,  
          

5 Nedidactic  Adm.patrim.           

 
13.ANEXE 

• ANEXA 1 - CERERE pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie 
socială „Bani de liceu" 

• ANEXA 2 - Tabel centralizator cu solicitanţii sprijinului financiar „Bani de liceu", din unitatea şcolară 
• ANEXA 3 - Tabel centralizator cu absenţele lunare ale beneficiarilor sprijinului financiar „Bani de liceu" 
• ANEXA 4 - Tabel centralizator cu elevii propuşi pentru realocarea sprijinului financiar 
• ANEXA 5 - Necesar lunar fonduri Burse acordate elevilor
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14. Cuprins 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 
 

1 
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2 
6. Definiţii utilizate în procedura operaţională 3 
7. Documente de referinţă 3 
8. Descrierea procedurii operaţionale 3 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 7 
10. Formular evidența modificari 7 
11. Formular analiza procedură 7 
12. Lista de difuzare 7 
13. Anexe 9 
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ANEXA 1 

Nr. de Înregistrare/Data ............................  
Unitatea de învăţământ ..............................  
(denumirea, localitatea, judeţul, codul SIRUES) 

CERERE 
pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" 

1. Subsemnatul/Subsemnata, .....................................  ..  fiul/fiica lui ....... şi alia .......... , domiciliat/domiciliată în 
(numele, iniţiala tatălui, prenumele) (strnr.. bl., sc., et., ap., judeţul/sectorul. localitatea) 
cod poştal nr. ................  ..  cod numeric personal ........... , CI/BI .............. , telefon/fax ...........  ..  e-mail 
elev/elevă la ....................................................... din localitatea ........................... , judeţul .................  
(unitatea de învăţământ) 
2. Venitul brut lunar pe membru de familie, în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului: 

3. Statutul juridic |_| orfan 
sau medical: |_| urmaş al eroilor revoluţiei 
|_| bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: 
TEC. diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, 
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, cei infestaţi cu virusul HIV 
sau bolnavi de SIDA 
4. L| Am domiciliul în mediul rural. 

 

| Venit mediu brut \ Luna | Venit mediu brut lunar | 
j pe membru de familie | | pe membru de familie, \ 
11 iunie | iulie | august | realizat în ultimele \  
II1113/un/1 
I III I I 
I Suma 11111 
I I  I I I I 
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5. Media generală a anului şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului 
naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este ......  
6. Numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de 
protecţie socială "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 / Semnătura elevului………………………….. 
Rezervat pentru comisie: 
Informaţiile sunt corecte şi 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 preşedintelui comisiei LS…………… 
NOTĂ: 
Secţiunile 3 şi 4 se completează numai în cazul elevilor care se află în una dintre aceste situaţii. 
Numărul de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei de învăţământ se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

11 
 

ANEXA 2 
ANTET UNITATE ŞCOLARĂ 

LISTA ELEVILOR SOLICITANT! Al SPRIJINULUI FINANCIAR "BANI DE LICEU" 

 

Nr. 
crt. 

Nume 
solicitant 

Iniţiala tata 
solicitant 

Prenume 
solicitant 

CNP 
solicitant 

Data 
înreg 

Nr. 
înreg 

Localitate 
Cod judeţ 
(AB.AG.A 

Venit 
mediu 
brut pe 
membru 
de 
familie 

 

Statut 
juridic 

Domiciliu 
în mediu 

rural? 

Cod judeţ 
înscriere 

(AB,AG,AR,B,
..) 

Clasa 
Media 

generală 
Nr. 

absente 
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ANEXA 3 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

TABEL NOMINAL 
CU ELEVII CLASEI  _____________________  - LICEU, ZI 

AN ŞCOLAR 
MONITORIZARE ABSENŢE LUNARE 
 

Nr
. 

 

cls Numele, iniţiala tatălui şi prenumele elevului sept oct nov dec ian feb mart aprilie mai iunie iulie 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

 
Semnătură diriginte în dreptul fiecărei luni 

DIRIGINTE: CLASA………………………….numele şi prenumele…………………….. 

 
ANEXA 4 
Lista cu elevii propuşi pentru realocarea sprijinului financiar 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - Unitatea de învăţământ a elevului propus pentru realocarea sprijinului financiar 
B - Motivul pentru care elevul propus pentru realocarea sprijinului nu a fost inclus în lista iniţială a beneficiarilor sprijinului financiar "Bani 
de liceu" C - Venitul elevului propus pentru realocarea sprijinului financiar 
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N |Codul |Poziţia |Numele |Unitatea (Motivul |Numele |A|B|C | r.|judeţului 
|elevu!ui ¡elevului |de |pierderii ¡elevului 111 | 
|în care ¡beneficiar |beneficiar|învăţământ|sprijinului|propus 111 | c |s-a făcut 
¡iniţial ¡iniţial |a elevului|financiar ¡pentru 111 | 
• |înscrierea|în lista | |beneficiar|"Bani de ¡realocarea 111 |  

;.|elevului 
  

¡iniţ
 

¡liceu" ¡sprijinului111 |  
|beneficiar|prin | I  ! ¡financiar 111 |  
¡iniţial ¡ordin al | I  I  I  I I I  I   
i |ministrului| I  I  ! I I I  I   

¡educaţiei, | I  I  I  I I I  I   
¡cercetării,! I  I  I  I I I  I   
|tineretului| I  I  I  I I I  I   

¡ Ş i  I  I  I  I  I I I  I   

¡sportului | | | 
I  I  

! 
I  I I I  I  

I  I  I  M I I  

1| 2 | 3 | 4 I  I  
I  5 | 

I  
6 | 7 |8|9|10| 

I  I  I  I I I  I  
-I- 
11 
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Anexa 1 

  
Nr……………………/………………………2018 

  
      
      

 
Necesar LUNAR  -  Bursa BANI DE LICEU 

 
aferent lunii .............................an..................... 

      
      
 

     Nr. de zile calendaristice aferente lunii pentru care se acordă bursa: __________________ lei 

 

Nr. crt.  Nume și prenume elev  CNP elev 
Cuantumul bursei 

(se va pune 0 dacă 
elevul nu primește) 

Motivul pentru care  
nu va primi bursa 

 
1         

 
2         

 
3         

 
4         

 
5         

 
...         

 
  Total lună curentă       

      

  
Director, Contabil/Contabil șef, 

  
Nume și prenume: ________________ Nume și prenume: ________________ 

  
Semnătură: _______________________ Semnătură: _______________________ 

       

ANEXA 5 
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