
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  
COMISIEI ”BANI DE LICEU” 

AN ȘCOLAR 2017/2018 
 

În cadrul unității școlare funcționează Comisia  de acordare a sprijinului financiar 
din cadrul  programului național ”Bani de liceu” cu scopul selectării elevilor care pot 
beneficia legal de acest ajutor bănesc. 

Atribuțiile comisiei: 
a) Cunoașterea de către membrii comisiei a prevederilor legislative în vigoare 

cu privire la acordarea ajutorului financiar, a documentației necesare și a 
prevederilor referitoare la situațiile în care acest ajutor poate fi pierdut de 
către beneficiari. 

b) Popularizarea de către profesorii diriginți, elevi și părinți a prevederilor 
legislative în vigoare necesare obținerii ajutorului financiar. 

c) Consilierea  elevilor și părinților pentru completarea corectă a dosarelor. 
d) Verificarea corectitudinii documentației depuse de solicitanți. 
e) Respectarea termenelor de predare a dosarelor către comisie. 
f) Centralizarea situației elevilor care au dreptul la acest ajutor social și 

aprobarea listei beneficiarilor. 
g) Completarea și transmiterea la termen către Inspectoratul Școlar Județean a 

bazei de date cu solicitanții din cadrul unității școlare. 
h) Acordarea lunară a ajutorului. 
i) Monitorizarea lunară a absențelor cumulate de elevii beneficiari în vederea 

respectării condițiilor de acordare. 
j) Informarea corectă a serviciului contabilitate despre numărul de elevi care 

beneficiază de ajutor 
Respectând atribuțiile de mai sus, Comisia de acordare a ”Banilor de liceu” 

nr.176/2017 numită prin decizia directorului unității de învățământ și alcătuită din: 
responsabilul comisiei Curji Irina şi membrii: Medrea Tatiana, Deac Cristina, Pavel 
Aurelian, Tarța Moga Ana, Foaltin Nicoleta a elaborat planul de actiune privind etapele de 
desfășurare a Programului național. 

Au fost afișate din timp informațiile legate de actele necesare la dosar, termenele 
de predare și condițiile ce trebuiesc îndeplinite. 

Au fost informate cadrele didactice, diriginții și au fost întocmite formularele tipizate 
de acordare( cereri, adeverințe) 

S-au oferit permanent  detalii de către membrii comisiei, părinților, elevilor, 
diriginților. 

S-a colaborat cu Primăriile de domiciliu a elevilor (acolo  unde a fost cazul) și 
Administrația Financiară. 

Pentru anul școlar 2017 – 2018 au fost înregistrate și  depuse un număr de 51 
(cincizecișiunu) dosare, din care au fost declarate eligibile un număr de 38 (treizecișiopt) 
dosare, 13 (treisprezece) dosare fiind respinse din diferite motive referitoare la 
respectarea legislației în vigoare (au depășit cuantumul prevăzut de Metodologie, nu au 
fost prezentate acte doveditoare la timp, dosare incomplete, șamd.). 

Din cei 38 (treizecișiopt) beneficiari ai sprijinului financiar prin programul ”Bani de 
liceu” la sfârșitul anului școlar au rămas în plată 29 (douăzecișinouă) elevi, ceilalți au 
acumulat numărul de absențe care nu le mai permite să beneficieze de acest ajutor 
bănesc sau au obținut nota 7 la purtare. 

Diriginții au depus la timp cererile de suspendare, și au monitorizat permanent 
numărul de absențe nemotivate ale elevilor înscriși în Program. 

Au fost ținute ședințe și s-au întocmit Procese verbale. 



Considerăm că activitatea Comisiei a fost bună și au fost respectate normele 
legislației în vigoare. 

 
    Președinte Comisie 

Prof.Curcji Irina 


