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CALENDARUL 
pentru obţinerea bursei socială „Bani de liceu” 

 
 

-  depunerea  dosarelor la profesorii diriginţi                                          până la  07 octombrie 2022 

  

- efectuarea anchetelor sociale de către autorităţile 

locale unde domiciliază elevul                                                            26 septembrie - 12 octombrie 2022 

 

-  evaluarea eligibilităţii dosarelor de către 

profesori diriginţi                                                                       până la  07 octombrie 2022 

 

- evaluarea eligibilităţii dosarelor de către diriginţii  

coordonatori                         până la   10 octombrie 2022 

 

- evaluarea eligibilităţii de către Comisia de 

Acordare a sprijinului financiar                                             până la   12 octombrie 2022 

 

NOTA Profesorii diriginţi vor solicita Primăriilor prin Serviciul Secretariat efectuarea anchetelor 

sociale,începând cu 26 septembrie 2022. Dosarele care nu au anchete sociale vor fi acceptate, sub rezerva 

aducerii anchetelor până la data de 12 octombrie 2022. 

 

-finalizarea introducerii datelor la nivelul colegiului                                                      13 octombrie 2022 

 

- centralizarea cererilor prin intermediul portalului                        25 septembrie - 12 octombrie 2022 

 

- afişarea pe internet a listei beneficiarilor                                                            17 octombrie 2022 

 

- depunerea contestaţiilor                                                                 18  – 21 octombrie 2022 

 

- rezolvarea contestaţiilor                                                                              22  – 25 octombrie 2022 

 

NOTĂ: Toţi elevii care îndeplinesc condiţiile şi doresc să obţină burse bani de liceu să 

se adreseze de urgenţă profesorilor diriginţi pentru întocmirea dosarelor de acordare 

a burselor conform calendarelor. 

Toti elevii trebuie sa posede card bancar! Incasarea bursei NU SE VA FACE PRIN 

CASIERIA COLEGIULUI. 

       

 Președinte Comisie Burse , 

Prof. Ec. Purcherea Laurența -Lili  
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CRITERIILE SPECIFICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023  

DE ACORDARE A BURSEI  „BANI DE LICEU”  
 

 

Se poate acorda elevilor din clasa a IX – XII –liceu care se află în întreţinerea 

familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni 

(iunie, iulie, august 2022) este maximum 500 lei. 

Bursa se poate solicita prin depunerea la comisia de burse  a unei: 

I. Cereri solicitare bursă, însoţită de următoarele acte doveditoare:  

a) Copie a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate a elevului 

b) Copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (carte de identitate, 

buletin de identitate pentru persoanele adulte şi certificat de naştere pentru minori, 

adeverinţă elev. 

c) Acte doveditoare care atestă statutul juridic sau medical de: orfan urmaş al eroilor 

revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de diabet, 

o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm 

bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 

boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită 

juvenilă, spondilită sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se 

face de către medicul abilitat, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se 

analiza starea materială a familiei. 

d) Adeverinţă cu venituri brute pentru lunile iunie, iulie şi august 2022 ale membrilor 

familiei care realizează venituri, în cazul în care nu au venituri, declaraţie pe propria 

răspundere că nu au realizat venituri, nu au primit ajutor de şomaj, sau ajutor 

social,sau pensie de urmaş ai căror părinţi au decedat sau pensie alimentară ai căror 

părinţi sunt divorţaţi, pe lunile iunie-august 

e) Declaraţie (tip) pe proprie răspundere a părinţilor sau tutorilor legali (conform legii) 

că membrii familiei nu au realizat în lunile iunie, iulie şi august 2022 venituri din alte 

surse decât salariile – venituri din alocaţiile de şomaj, alocaţie de sprijin, din activitatea 

unor societăţi comerciale, venituri de munca în străinătate sau alte surse.(nu se iau în 

calcul alocaţia de stat pentru copii, alocaţia suplimentară pentru familiile cu mulţi copii, 



bursele de studiu, bursele sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate 

elevilor). 

f) Adeverinţă eliberată de Colegiul Economic privind media generală  şi numărul de 

absenţe nemotivate în anul şcolar 2021-2022. 

g)  Ancheta socială efectuată de către autorităţile locale. 

1. Termenul familie desemnează soţul şi soţia şi copii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi 

gospodăresc împreună. 

2. Este asimilat termenul familie şi cu situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte 

împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. 

 

 

Diriginţii vor confirma actele  de la lit „a” şi „b” în original cu copiile şi vor trece 

menţiunea, „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care se vor semna atât 

primitorul cât şi solicitantul. 

 

     

ÎNTOCMIT,  

Coordonator educativ,  

Prof. Ec. Purcherea Laurența -Lili 

 

 

Președinte Comisie Burse, 

Prof. Ec. Purcherea Laurența -Lili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


