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1. SCOP:
Scopul acestei proceduri este de a defini modul în care elevii pot beneficia de acordarea unui
ajutor financiar conform Hotărârii de Guvern nr. 1488/2004 în cadrul Programului naţional de protecţie
socială “Bani de liceu”, la nivelul Liceului de Arte “Margareta Sterian” Buzău. Procedura se aplică
tuturor elevilor care frecventează cursurile Liceului de Arte “Margareta Sterian” Buzău, de la clasele
IX-XII.
.
2. ARII DE CUPRINDERE
Procedura se aplica de catre compartimentul contabilitate, direcţiune si membrii Comisiei pentru
acordarea sprijinului social ,,Bani de liceu” si acordarea burselor socile, nominalizati prin decizii, de către
directorul unităţii.
Beneficiari ai acestui Program 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 dosarului, este de maximum 150 lei brut/membru de familie.

Sprijinul financiar se acordă pe perioada cursurilor şcolare.
RESPONSABILITĂŢI
Ale solicitanţilor
- să depună documentaţia în termenul stabilit, dosarul cuprinzând actele doveditoare;
- beneficiarii Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” nu pot beneficia în acelaşi timp şi
de bursă socială;
Ale unităţii de învăţământ
- să constituie comisia pentru acordarea ajutorului financiar, desemnată de Consiliul de Administraţie al
unităţii de învăţământ;
- să prelucreze cu dirigintele metodologia în vederea acordării ajutorului financiar;
- să informeze elevii prin intermediul dirigintelui despre acest program;
- să sprijine dirigintii care să primească şi sa verifice dosarele solicitanţilor;
- să analizeze în plenul comisiei fiecare dosar verificând îndeplinirea condiţiilor de acordare (dacă
dosarul este complet sau dacă îndeplineşte condiţia privind venitul pe membru de familie);
- să transmită datele comisiei de la inspectoratul şcolar;
- să afişeze listele cu beneficiari;
- să transmită contestaţiile la inspectoratul şcolar;
- să facă plata elevilor.
NOTĂ
În termen de 5 zile de la afişarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune
contestaţii la unităţile de învăţământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului
şcolar judeţean, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestaţie.
DOCUMENTE
1. Cerere, conform modelului prevăzut; va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal si va
fi însotită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau al actului de identitate al elevului;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri ai familiei;
c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revolutiei, bolnav de
TBC şi se află în evidenta dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de
malabsorbtie gravă, insuficientă 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 Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea 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;
- adeverinta venit brut lunile iunie, iulie august 2016;
- adeverinta ANAF, din care sa rezulte venituri realizate de membri familiei in anul 2016;
- adeverinta APIA , din care sa rezulte suprafata de teren, numar de animale si venituri realizate de
familie in anul 2016 (lunile iunie, iulie si august 2016)
- declaratie legalizata de Notariat, in cazul in care, membri familiei nu au lucrat in lunile iunie,
iulie, august 2016 si nu au realizat venituri permanente;
- copie sentinta divort, unde este cazul;
- ancheta sociala efectuata de Autoritatile locale (PRIMARIA din raza de domiciliu) , pentru
verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei; ancheta sociala se
desfasoara in conformitate cu procedura stabilita prin Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulteriare, si prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulteriare, aprobate de Hotararea
Guvernului nr. 50/2011;

e) adeverintă eliberată de către unitatea şcolară, din care să rezulte media generală şi numărul de absente
nemotivate, din anul şcolar anterior (2015-2016) depunerii cererii, pentru acordarea sprijinului financiar în
cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu".
f) adeverinte eliberate de unitatile scolare sau universitare, pentru fratii solicitantului, din care sa rezulte ca
sunt elevi sau studenti;
Documentele prevăzute la punctele a) şi b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunerea
cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
Persoanele din cadrul unitătii de învătământ, desemnate să primească dosarele, vor confrunta actele în
original, cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină,
sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.
SPRIJINUL FINANCIAR SE SISTEAZĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:





în cazul în care elevul absentează nejustificat minim 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ
a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile
elevul a obţinut sub nota 7 la purtare
elevul nu mai frecventează cursurile unităţii sau a fost exmatriculat

Componenţa Comisiei este următoarea:
a) AVRAMESCU DANIEL – preşedinte;
b) CUCU COSTINA – membru;
c) ŞTEFANIU STELUTA – membru;
d) LAZAR ELENA - membru

PROCEDURĂ :

Se constituie comisia de la nivelul unităţii de
învăţământ formată din 4 membri
Comisia comunică diriginţilor normele metodologice şi data limită de depunere a
dosarelor în vederea acordării ajutorului financiar.

Vezi documentele
necesare mai sus.
Dirigintele informează elevii şi pune la dispoziţie normele metodologice
pentru ca aceştia să-şi pregătească dosarul.

Elevii/părinţii aduc dosarele complete şi le predau dirigintelui spre verificare,
apoi acestea se înregistrează la secretariatul şcolii.

Comisia analizează dosarele,verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare , calculează venitul pe
membru de familie, şi stabileşte care sunt elevii care pot beneficia de acest ajutor .Pentru dosarele
incomplete se va cere completarea lor.

Comisia înregistrează cererile pe site-ul dedicat Programului ,,Bani de liceu”.

Comisiile judeţene centralizează datele, le înregistrează şi transmite Comisiei Centrale din
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului situaţia centralizată

Comisia Centrală validează lista persoanelor beneficiare şi distribuie comisiilor judeţene
fondurile aferente beneficiarilor ajutorului financiar
Inspectoratul şcolar comunică fiecărei unităţi şcolare rezultatele şi data la care
acest ajutor va fi acordat şi distribuie fondurile în şcoli

Unitatea şcolară face plata elevilor.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI ,,Bani de liceu”:
Depunerea dosarelor
Evaluarea eligibilităţii cererilor de către
comisii si efectuarea anchetelor sociale
Centralizarea cererilor
Afişarea pe internet a listei beneficiarilor
Depunerea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor

15 sept. - 1 octombrie
1 octombrie - 23octombrie
1 octombrie - 27 octombrie
28 octombrie
28 octombrie - 2 noiembrie
2 noiembrie -6 noiembrie

