Informaţii cu privire la acordarea bursei
BANI DE LICEU
Beneficiari:
- 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, precum şi elevii care
beneficiază de o măsură de protecţie sau aflaţi sub tutelă sau curatelă cu respectarea condiţiei de venit.
Acte necesare:
OPIS – documentele cuprinse în dosar

1. Cerere tip (se solicită dirigintelui) - ! se înregistrază la secretariat la depunerea dosarului
2. Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
4. Actele doveditoare privind veniturile brute lunare ale familie (în original!). - (Adeverinţă de venit brut pe
lunile iunie,iulie,august / cupoane de pensie pe lunile iunie, iulie, august /adeverinţă de venit pe anul fiscal
în curs de la finanţe – ptr. persoanele care nu au venit / adeverinţă de venit agricol, adeverinţă de şomaj
etc.)
5. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical doar dacă este cazul:
(orfan; urmas al eroilor revolutiei, bolnav de TBC si se afla în evidenta dispensarului scolar, ca sufera de diabet, o boala maligna, sindrom de
malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli
imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, ca sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular,
handicap locomotor. Certificarea bolii se face de catre medicul abilitat sa avizeze acordarea burselor conform Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile
ulterioare, numai dupa efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materiala a familiei.

6. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe
nemotivate din anul şcolar anterior
7. Certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara
din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri impozabile
(case,apartamente, terenuri intravilane, autoturisme,scutere, etc);
8. Adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol (de
la primărie).
9. Anchetă aocială conform L 416/2001 (se efectuează de catre Direcţia de Asistenţă Socială)
Nu se iau în considerare următoarele venituri:
- alocaţia de stat
- alocaţia complementară
- bursele de studiu şi bursele sociale
- alocaţia de susţinere
Termen limită de depunere a dosarului: 01 octombrie
Cuantumul bursei: 180 lei pe lună, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul

pregătirii si susţinerii examenului de bacalaureat
Situaţiile în care sprijinul financiar se sistează
- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline deînvăţământ;
- elevul 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 de învăţământ sau a fost exmatriculat.

NOTĂ:
Dosarele vor fi predate pentru verificare diriginţilor.
Pentru documentele depuse în copii solicitantul va prezenta la depunerea dosarului şi documentel în original.
Dirigintele va confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă va trece menţiunea „conform cu
originalul”pe fiecare pagină, sub care vor semna atât dirigintele cât şi solicitantul.

Beneficiarii Programului Naţional de protecţie socială "Bani de liceu" nu pot
beneficia în acelasi timp si de bursă socială.

CALENDAR
de desfăsurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de
liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie
Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de
către comisii - 1 octombrie - 23 octombrie
Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27
octombrie
Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie
Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie
Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie

