
ANUNT 
PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI 

FINANCIAR ”BANI DE LICEU” 
AN SCOLAR 2017-2018 

 
 
Conditii de acordare Cf.prevederilor OMEdC nr.4839/2004  reactualizat, HG 1488/2004: 

 

 Venit brut lunar pe ultimele 3 luni(iunie,iulie,august) pe membru de familie de maxin 150 lei 

 

DOCUMENTELE CARE INSOTESC CEREREA DE INSCRIERE : 

 

 Adeverinta eliberata de unitatea scolara din care sa rezulte media generala si numarul de 

absente nemotivate din anul scolar anterior(criteriu de departajare pentru elevii cu acelasi venit) 

 Adeverinta cu salariul brut pe ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii(iunie, iulie,august) 

 Declaratie notariala pentru cei care nu realizeaza venituri pentru ultimele 3 luni a.c. 

 Adeverinta de la Administratia Financiara pentru alte venituri impozabile(chirii,terenuri,etc.) 

 Documentele de stare civila(carte identitate,certificate nastere,hotarare divort)in copie si 

original pentru membrii familiei si solicitantul Sprijinului financiar “Bani de liceu” 

 Ancheta sociala efectuata de Autoritatile locale-obligatorie – Ancheta va fi intocmita pe 

modelul din HG50/2011 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA 

“BANI DE LICEU” IN ANUL SCOLAR 2017-2018 

 

15.09.2017-01.10.2017 Depunerea si inregistrarea cererilor 

01.10-23.10.2017 Efectuarea anchetelor sociale 

01.10.-27.10.2017 Centralizarea cererilor pe portalul dedicat 

28.10.2017 Afisarea pe internet 

28.10.-02.11.2017 Depunerea contestatiilor 

02.11-06.11.2017 Rezolvarea contestatiilor 

 

Spriinul financiar „Bani de liceu‟ se acorda cf.art.11 din HG1488/2004 in functie de fondul alocat 

M.E.C.I. pentru acest program pentru elevii de liceu cursuri de zi. 

 

DIRECTIUNE,  

 



 

Conditii de sistare a sprijinului financiar “Bani de Liceu”: 

- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învătământ; 

- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) lit. e) 

din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin 

Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001*); 

- elevul a obtinut sub nota 7 la purtare; 

- elevul nu mai frecventează cursurile unitătii de învătământ sau a fost exmatriculat. 

 

DECLARATIE 

Declar ca am luat la cunostinta si am primit un exemplar cu conditiile de sistare a 

sprijinului financiar „Bani de Liceu” si sunt de acord cu intreruperea platii aferente. 

Nr.Crt. Numele copilului Nume parinte Semnatura parinte , data 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


