
 

PRECIZĂRI PRIVIND ACORDAREA BURSEI 

GUVERNAMENTALE 

„BANI DE LICEU” PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 
 

Beneficiază elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe 

membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului este 

de maxim 500 lei. De asemenea beneficiază şi elevii care se află sub o măsură de 

protecţie ori aflaţi sub tutelă
1
 sau curatelă

2
, dar respectă condiţiile de venit. 

 

La stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter 

permanent: 

 Salariile 

 Veniturile din activităţi independente 

 Pensia alimentară 

 Pensia 

 Pensia de urmaş 

 Chiriile 

 Dividentele 

 Alocaţia de plasament 

 Tichetele de masă şi tichetele cadou 

 

Nu se iau în calcul: 

 Alocaţia de stat pentru copii 

 Alocaţia suplimentară pntru familiile cu mulţi copii 

 Alocaţia complementară  

 Alocaţia de susţinere 

 Ajutorul de şomaj 

 Bursele de studii 

 Bursele sociale 

 Ajutorul social privind venitul minim garantat acordat părinţilor 

 Alte ajutoare cu caracter social acordate elevilor 

 

Sunt necesare urmăroarele acte: 

 Cerere tip semnată de reprezentantul legal şi de elev; 

 Adeverinţe de venit BRUT sau / şi cupoane de pensie/pensie 

alimentară/pensie de urmaş în original pe ultimele trei luni (iunie, iulie, 

                                                 
1
Tutela se deschide in cazurile in care minorul este lipsit de ocrotirea parinteasca. Minorul se gaseste in aceasta 

situatie daca ambii parinti sunt decedaţi, declarati decedaţi, necunoscuti, disparuti, decazuti din drepturile parintesti 

ori pusi sub interdictie  

 
2
Curatela este situaţia în care o altă persoană decat părintele sau tutorele, în diferite situaţii, este mandatată de 

autoritatea tutelară locală să gestioneze o situaţia în numele şipentru minor, de exemplu, dacă părintele sau părinţii 

sunt incapabili să gestioneze îngrijirea din cauza unor boli, sau dacă părinţii din diferite motive lipsesc de acasă şi 

nu au lăsat un mandatar general care să reprezinte interesele legale ale minorului 



august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează 

venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde este cazul); 

 Certificat emis de  către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei 

Fiscale a primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familieifigurează sau 

nu în evidenţa  primărieicu bunuri impozabile (case,apartamente, terenuri 

intravilane, autoturisme,scutere, etc); NU SOLICITĂM DOCUMENTE DE LA 

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE. 

 Adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în 

proprietate cu teren agricol. Se eliberează de către primării; 

 Declaraţie conturi bancare pentru membrii familiei. Nu se aplică pentru 

studenţi, elevi, preşcolari. 

 Copii după cărţile de identitate ale părinţilor / tutorilor 

 Copii după cărţile de identitate / certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în 

întreţinerea părinţilor / tutorilor 

 Adeverinţă de elev / student pentru fraţii care au această calitate; 

 Toate copiile vor fi însoţite de menţiunea „conform cu originalul” 

menţionată de către diriginte, care va semna alături de solicitant. 

 În caz de divorţ – hotărârea de divorţ în copie din care să reiasă custodia 

elevului şi cuantumul pensiei alimentare; 

 Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun 

fel de venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere 

notarialăcum că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care 

locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter 

permanent); 

 În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se 

precizează tutorele elevului – copie 

 Acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este 

cazul): pentru orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui. 

 Adeverinţă care să precizeze numărul de absenţe nemotivate şi media 

generală din anul şcolar precedent (elevii claselor a IX-a se vor adresa 

şcolilor generale unde au absolvit clasa a VIII-a); Media generală poate fi 

luată din Foaia matricola existentă la dosar (Copie Foaie matricolă); 

 Anchetă socială (este efectuată de serviciul de Asistenţă socială din cadrul 

primăriilor). Şcoala va transmite fiecărei primării solicitarea de a face 

anchetele sociale pentru elevii care au depus cereri. Rolul anchetei sociale 

este de a confirma realitatea pe teren a actelor depuse la dosar. 

 

 

 

 



ALTE PRECIZĂRI: 

Părintele declarat plecat în strainatate cum îşi justifică venitul? 

 

Daca parintele a plecat in strainatate avand un contract de munca legal  

incheiat, va aduce dovada venitului de la angajator sau de la firma de  

plasare a fortei de munca care a intermediat plecarea. 

 

Elevii care se află într-o măsură de protecţie socială (Comnplex de Servicii 

Comunitare – Centrul de Plasament) beneficiază de bursa „Bani de liceu”? 

Da. Se încadrează în prevederile HG 1488/1 oct. 2004 cu modificările şi 

completările ulterioare, dar Legea nu prevede nici un criteriu privitor la stabilirea 

unor venituri pentru asociatii, fundatii, orfelinate si alte institutii de acest tip care 

au in grija elevi. Deci rămâne la latitudinea centrelor sociale ce acte depun la 

dosar. 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI 

NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ ”BANI DE LICEU” 2019 

– 2020 

 
 15 septembrie – 25 septembrie 2019 – depunerea cererilor; 

 26 septembrie – 15 octombrie 2019 – efectuarea anchetelor sociale și 

verificarea eligibilității cererilor depuse; 

 25 septembrie – 16 octombrie – centralizarea cererilor; 

 17 octombrie – afișarea pe internet a listei beneficiarilor; 

 18 octombrie – 25 octombrie 2019 – depunerea contestațiilor; 

 22 octombrie – 25 octombrie 2019 – rezolvarea contestațiilor. 

 

Comisia Programului Național de Protecție Socială ”Bani De Liceu” 2019 – 

2020 

 


