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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”.
2. DOMENIU DE APLICARE
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/lună, la începutul anului şcolar.
Sprijinul financiar se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi sustinerii examenului de Bacalaureat sau examenului de Diplomă, şi pe
perioada practicii în producţie.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Referenţial

Îndrumări

Organizatorice

SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de Management al Calitătii – Cerinţe;
OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management /control intern la entităţile publice
şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificarile şi
completările ulterioare;
Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale actualizată 2014;
Hotărârea de guvern 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul
Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de
acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială
“Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
NOTA nr. 44278/10.09.2010 a MECTS privind Programul naţional de
protecţie socială “Bani de liceu”;
HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
RI; ROFUIP.
Manualul de management al calităţii, cod MMC.01 Ediţia 3

4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
4.1 Definiţii
Familia desemnează soţul şi soţia sau soţ, soţie şi copiii lor necăsătoriţi care locuiesc şi
gospodăresc împreună. Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei
necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii în intreţinerea sa.
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4.2 Prescurtări
RMC = Reprezentantul Managementului pentru SMC
RM = Reprezentantul Managementului
SMC = Sistemul de management al calităţii
MMC = Manualul de management al calităţii
CEAC = Comisia de evaluare şi asigurare a calității.
ANAF = Agenția Națională de Administrare Fiscală
5. RESPONSABILITĂŢI
Ale solicitanţilor
- să depună documentaţia în termen 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 desemneze o persoană din comisie care să primească 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
Ale inspectoratului şcolar
- să constituie comisia pentru acordarea ajutorului financiar, desemnată de Consiliul de
Administraţie al inspectoratului şcolar
- să analizeze contestaţiile primite de la unităţile şcolare
- să centralizeze datele, să le înregistreze şi să solicite fondurile aferente Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
- comisia validează lista persoanelor beneficiare
- distribuie comisiilor judeţene fondurile care se asigură de la bugetul de stat
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.
3

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI
PROCEDURA OPERATIONALĂ
TELECOMUNICAŢII “GHEORGHE AIRINEI”
ACORDAREA SPRIJINULUI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PROTECŢIE
SOCIALĂ “BANI DE LICEU”
Cod: PO.19
Ediţia 1
Revizia:
0
1 2
3
4
Pagina 4 / 10
6. DOCUMENTE
1. Pentru obţinerea ajutorului aferent beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului
prevăzut la Anexa nr.1 pe care o depun la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
2. Cererea va fi completată de elevi, cu autorizarea reprezentantului legal, şi va primi număr
de înregistrare la data depunerii la unitatea de învăţământ, anterior datei anchetei sociale.
3. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
 copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului,
 copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate ale celorlalţi membri ai
familiei,
 adeverinţa de la instituţii de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev/student a
celorlalţi fraţi/surori
 acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical al elevului
 acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 adeverinţă de venit brut lunar/membru de familie realizat în ultimile 3 luni
anterioare depunerii dosarului - iunie, iulie, august, max.150 ron/membru de
familie
 cupoane de pensie din ultimile 3 luni, anterioare depunerii dosarului, maxim150
ron/membru de familie
 cupon de la şomaj dacă părinţii sunt şomeri
 declaraţie de la notar, în original, pentru membrii familiilor cu venit 0 pe ultimile 3
luni anterioare depunerii dosarului
 adeverinţă primărie pentru toţi membrii familiei că deţin sau nu pamânt şi dacă
deţin, venitul anual aferent suprafeţei de pământ
 adeverinţă de la ANAF pentru venituri obţinute din alte activităţi pentru fiecare
părinte şi frate
 adeverinţă eliberată de Unitatea Şcolară cu media generală, numărul. de absenţe
nemotivate, media la purtare
4. Unitatea de învăţământ solicită ancheta socială la primăriile de care aparţine cu domiciliul
elevul, care va fi înregistrată la secretariatul Unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ
solicită ca ancheta socială să se facă după formularul HG.50/2011. Ancheta socială se va
elibera în termen de 15 zile de către primării.
NOTĂ
Venitul brut pe membru de familie este format din 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 multi
copii, burselor de studii şi sociale precum şi a altor ajutoare cu caracter social
acordate elevilor.
SPRIJINUL FINANCIAR SE SISTEAZĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:
 în cazul în care elevul absentează nejustificat minim 20 de ore, cumulat de la
începutul anului şcolar, la diferite discipline de învăţământ
 a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile
 elevul a obţinut nota la purtare sub 7
 elevul nu mai frecventează cursurile unităţii sau a fost exmatriculat
 odată sistat, sprijinul financiar nu se mai acordă elevului în anul şcolar respectiv
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PROCEDURĂ - DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Se constituie comisia de la nivelul unităţii
de învăţământ formată din 4 membri

Componenţa Comisiei este:
a) directorul unităţii de învăţământ – preşedinte;
b) profesorul responsabil de burse – membru;
c) secretarul unităţii de învăţământ – membru.
d) administratorul financiar - membru

Comisia comunică diriginţilor normele metodologice şi data limită de
depunere a dosarelor în vederea acordării ajutorului financiar.

Dirigintele informează elevii şi pune la dispoziţie normele
metodologice pentru ca aceştia să-şi pregătească dosarul.

Vezi documentele
necesare mai sus.

Elevii/părinţii aduc dosarele complete şi le predau spre înregistrare şi
verificare conform metodologiei.

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 înaintează la Inspectoratul Şcolar lista cu beneficiarii şi
înştiinţează elevii ale căror dosare au fost respinse.

Comisiile judeţene centralizează datele, le înregistrează şi transmite Comisiei
Centrale, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 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.
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL PROGRAMULUI
Până la 1 octombrie
1 octombrie - 18 octombrie
1 octombrie - 27 octombrie
28 octombrie
28 octombrie - 2 noiembrie
2 noiembrie -4 noiembrie

Depunerea dosarelor
Evaluarea eligibilităţii cererilor de către comisii
Centralizarea cererilor
Afişarea pe internet a listei beneficiarilor
Depunerea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor
7. ÎNREGISTRĂRI

 CERERE pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de
protecţie socială „Bani de liceu”
 MODELUL listei beneficiarilor sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de
protecţie socială „Bani de liceu”
 Calendarul de desfăşurare al Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”
8. ANEXE
Anexa nr. 1 – CERERE pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional
de protecţie socială „Bani de liceu”
ANEXA 2 - MODELUL listei beneficiarilor sprijinului financiar în cadrul Programului naţional
de protecţie socială „Bani de liceu”
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ANEXA 1
Nr. de inregistrare/data____________________________________________________________________
Unitatea de invăţămant____________________________________________________________________
(denumire, localitate, judeţ, cod SIRUES)
CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”
1.
Subsemnatul/Subsemnata________________________________________________________________
(numele, iniţiala tatălui, prenumele)
fiul/fiica lui _________________________si al
/a___________________________________domiciliat/domiciliată in
___________________________________________________________________________________________
____
(str., nr., bl., sc., et., ap., judeţul/sectorul, localitatea)
cod postal nr. _________________, cod numeric personal ________________________ CI/BI
__________________,
telefon/fax ____________________, e-mail _______________________ elev/elevă la
________________________
_________________________________________________din localitatea ____________________,
judeţul_______.
(unitatea de invăţămant)
1. Venitul brut lunar pe membru de familie, in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului:

Venit brut lunar
pe membru de
familie
Suma

Luna

iunie

iulie

Venit mediu brut lunar pe membru de
familie, realizat in ultimele 3 luni
august

3. Statutul juridic □ orfan
sau medical:
□ urmas al eroilor revoluţiei
□ bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne,
sindrom de malabsorţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronsic,
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. Am domiciliu in mediul rural
5. Media generală a anului scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul
Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este ________________________
6. Număr absenţe nemotivate in anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar
in
cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este ________________
Solicit acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” .
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la intocmirea bazelor de date care vor cuprinde
beneficiarii sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” si să fie
parţial
publicate, inclusiv pe Internet, cu minimum de expunere publică necesară.
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, confirm pe propria răspundere că
toate
informaţiile prezentate sunt corecte, exacte, complete si susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca in
cazul
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schimbării validităţii informaţiilor inainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez comisia
despre aceste schimbări.
Semnătura reprezentantului legal
Semnătura elevului
_____________________________
____________________
Rezervat pentru comisie:
Informaţiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se incadrează in prevederile
legale
pentru acordarea sprijinului financiar, elevul avand un venit mediu brut lunar pe membru de familie, realizat in
ultimele 3 luni, de ______.
Semnătura presedintelui comisiei
LS
_____________________________
____________________
Notă:
Secţiunile 3 si 4 se completează numai in cazul elevilor care se află in una dintre aceste situaţii.
Numărul de inregistrare al cererii si denumirea unităţii/instituţiei de invăţămant se completează de către comisia
din unitatea/ instituţia de invăţămant.
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ANEXA 2 - MODELUL listei beneficiarilor sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie
socială „Bani de liceu”
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
L - Liceul/Şcoala de arte şi meserii
V - Venit mediu brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni
Numele

Prenumele

Adresa

Judetul

Localitatea
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Rural

Afectiuni
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ACTUALIZĂRI
Nr.
Crt.
1.
2.

Sinteza actualizării
Elaborare iniţială
Revizie
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Data

1/0
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