
LICEUL TEORETIC “FILADELFIA” 

SUCEAVA 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT în perioada 

15 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 

 

 

BANI DE LICEU AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 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 dosarului (iunie, iulie, august, 2021), este de maximum 500 lei. 

 

 La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie se iau în calcul toate veniturile brute cu caracter 

permanent realizate de membrii familiei: 

 Salariile / Veniturile din activităţi independente 

 Pensia alimentară / Pensia / Pensia de urmaş 

 Chiriile / Dividentele / Alocaţia de plasament/Altele. 

           Nu se iau în calcul: 

– alocaţia de stat / alocaţia suplimentară sau complementară 

– burse de studii / burse sociale 

– alte ajutoare cu caracter social temporare. 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU” 2021 - 2022 

1. CERERE TIP completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal;  

2. Copie CERTIFICAT DE NAŞTERE sau CARTE DE IDENTITATE a elevului care solicită BANI de 

LICEU; 

3. Copie după CARTEA DE IDENTITATE a părinţilor / reprezentantului legal; 

 În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului; 

 Pentru orfani, copie după certificatul de deces al părintelui; 

4. Copie CERTIFICAT NAŞTERE sau CARTE DE IDENTITATE ale celorlalţi membri ai 

familiei(frați/surori); 

5. ADEVERINŢE DE ELEVI sau STUDENŢI pentru fraţi/surori (eliberate de instituţiile de învăţământ 

unde studiază aceştia); 

6. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI; 

 ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / membru familie realizat in ultimile 3 luni anterioare depunerii 

dosarului (iunie, iulie, august); 

 CUPOANELE DE PENSIE pentru ultimile 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august); 

7. ANCHETA SOCIALĂ de la primaria de domiciliu (conform metodologiei); 

8. DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE legalizată la notar, pentru membrii 

familiei fără venit; 

9. ADEVERINŢĂ DE LA PRIMARIE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI, CĂ DEŢIN / NU DEŢIN 

PĂMÂNT. Cei care deţin pământ, pe adeverinţă să se precizeze care este venitul aferent suprafeţei 

agricole pentru fiecare din lunile iunie, iulie, august. 

10. ADEVERINŢĂ din care să rezulte media generală a clasei a VIII-a şi numărul de absenţe nemotivate, 

eliberată de şcoala de provenienţă – numai pentru elevii din clasa a IX-a; 

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, conform prevederilor art. 108, alin. 2, punctul e) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

➢ elevul a obţinut sub nota 7 la purtare; 

➢ în cazul în care elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat. 
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TNSPECToRATUL $COLAR AJ. MUNICIPTULUT BUCURESTT

ln atengia: Doamnei/domnului inspector Scolar general

In anul gcolar 2027 - 2022, Ministerul Educagiei va continua derularea programului
naponal de proteclie socialtr "Bani de liceu", conform legisla$ei tn vigoare.

Actele normative care reglementeaze desftigurarea acestui program se gtrsesc pe site-ul
ministerului tn categoria Programe nagionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

Conform anexei la OMEN nr. 3125 /04.02.2019 pentru modificarea gi completarea
Ordinului ministrului educaliei ti cercetiirii nr. 4839 /2004 privind criteriile specifice 9i
metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului nagional de protecgie
sociali 'Bani de liceu", calendarul de desflgurare a Programului naponal de protec$e sociald
"Bani de [iceu" este urmetorul:
. 15 septembrie - 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul nagional de

prote4ie sociali "Bani de Iiceu";
o 26 septembrie - 15 octombrie - efech.rarea anchetelor sociale 9i evaluarea eligibiliti$i

cererilor depuse;
. 25 septembrie - 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicaq
. 17 octombrie - afiSarea pe internet a listei beneficiarilor;
o 18 octombrie - 21 octombrie - depunerea contestaliilor;
o 22 octombrle - 25 octombrle - rezolvarea contestaliilor .

AvAnd ln vedere c2l afigarea listei beneffciarilor este previizuti ln data de 17
octombrie 2O21, vtr rugim, ca, pAni ln data de 15.1O.2021, ora 12.O0, sll finalizag
introducerea gi verilicarea datelor in aplicatia "Bani de liceu-.

La finalizarea introducerii datelor, Comisia "Bani de liceu" constitllite la nivel judegean/la
nivelul municipiului Bucuregli va transmite la Ministerul Educafiei o adresi $tampilattr ti
semnati de cltre pre$edintele comisiei gi inspectorul gcolar general pentru confirrnarea
finalizlrii gi corectitudinii datelor introduse ln aplicalia "Bani de liceu",

Adresa va fi transmisi la urmtrtoarele adrese de e-mall: gherghiceanumlhaela@edu.gov.ro
gi mihaela.istrate@edu.gov.ro.

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Tania IRIMIA

erT"'; $EF SERVICIU,

&a'--

Citre



Nr. înreg / data: ......................................... 

Unitatea de învăţământ : LICEUL TEORETIC FILADELFIA  
Localitate, judeţ: SUCEAVA 

Cod SIRUES: 336765638  
 

Cerere 
pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului  
naţional de protecţie socială „Bani de liceu” – 2021-2022 

 

 
1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ……......................................................................................……, 

fiul/fiica lui ……………………..…..şi al …...…….…….……………………….…, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. 

ap.localitate, jud./sect.) .................................................................................................................................................... 

...........................…………………………………………………………..…, cod poştal nr……………………..….. 

cod numeric personal …….. …..…......................, CI/BI  seria ….…… nr. …………….., telefon…... …………….. 

e-mail: ………………………................  elev la LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA, clasa ………… 

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

Venit mediu brut   Luna  Venit mediu brut lunar pe  
pe membru de familie 

    

membru de familie, realizat in   iunie iulie august   

ultimele 3 luni 
 

      
       

Suma       

      

3. Statutul juridic:  □ orfan     

 □ urmaş al eroilor revoluţiei    

 

□ bolnav care suferă de una din următoarele boli: diabet, boli maligne,  sindroame de 

malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, epilepsie, cei infestaţi cu virusul HIV sau SIDA. 

4. □ Am domiciliul în mediul rural . 
 
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. Număr absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar 
 

în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu” este ………… 
 

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 minim de expunere publică necesară.  
 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că 
toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi 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 
de 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, elevul având un venit mediu brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni, de 

………………. 

 
Semnătura Preşedinte Comisie 

 

 
 
LS 
 
 

Notă: Secţiunea 3 şi 4 se completează numai în cazul elevilor care se află într-una din acele situaţii. 

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ. 


	adresa LTF -BANI DE LICEU - 2021-2022
	Adresa MEC_Program Bani de liceu 2021-2022 (1)
	Model_cerere_Bani_de_liceu

