
ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 

privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" 

     (1)  Pentru obţinerea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu", solicitanţii completează o  cerere care ( se găseşte la 

secretariatul şcolii),  

     (2)  Cererea va fi completată de elev, cu autorizarea reprezentantului legal. 

 

      (3) Cererea va fi însoţiă de următoarele documente: 

a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului; 

b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei; 

c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor 

revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului scolar, că suferă de: diabet, o 

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

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

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

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.  

     Certificarea bolii se face de către  medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, 

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările 

ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială 

a familiei; 

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile BRUTE ale membrilor familiei  pentru 

lunile iunie, iulie, august 2022, care nu pot depăşi 500 lei/lună/membru de familie; 

1. 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); 

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

cu teren agricol; 

  (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) si b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, 

la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. 

 

   

Solicitarea pentru programul Bani de liceu va fi analizată de „Comisia pentru acordarea  

burselor şi ajutoarelor financiare”, numai după efectuarea unor anchete sociale 

pentru analiza starii materiale a familiei, de catre  Direcția de Asistență 

Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, pentru elevii cu domiciliul în 



Timişoara, iar pentru elevii din mediul rural de catre primăria de care 

aparţin. 

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara 

Adresa postală: Bd. Regele Carol I nr. 10, Cod:,Timișoara. 

 
Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie 

sociala, „Bani de liceu", conform ordinului nr. 4839/2004 este următorul: 

 

• Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala 

„Bani de liceu“ - 15 septembrie-25 septembrie 

• Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse 

de catre comisii - 26 septembrie-15 octombrie 

• Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 

septembrie-16 octombrie 

• Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 17 octombrie 

• Depunerea contestatiilor - 18 octombrie-21 octombrie 

• Rezolvarea contestatiilor - 22 octombrie-25 octombrie 

 


