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 Comisia constituită la nivelul unității de învățământ în vederea implementării  

prevederilor sprijinului financiar prevăzut prin  Programul național de protecție socială”Bani de 

liceu” a avut ca obiectiv principal identificarea elevilor care pot beneficia de această oportunitate. 

Atribuțiile comisiei: 

a) Reactualizarea informațiilor din Metodologie , eventualele modificări apărute în 

legislație ,documente cu care membrii comisiei trebuie să pună în aplicare Programul. 

b)  Informarea  profesorilor - diriginți, elevilor și părinților  despre prevederile legislative 

în vigoare,conținutul dosarului și alte aspecte referitoare la posibilitatea obținerii ajutorului 

financiar. 

c) Consilierea diriginților,  elevilor și părinților/susținătorilor legali ai acestora pentru 

completarea corectă și în termen a dosarelor. 

d) Verificarea punctuală a documentației depuse de solicitanți. 

e)  Respectarea termenelor de predare a dosarelor către comisie. 

f)   Centralizarea situației dosarelor care sunt eligibile pentru a beneficia de  ajutor social . 

g)   Completarea și transmiterea la termen a bazei de date cu solicitanții din cadrul unității 

școlare. 

h)  Întocmirea documentelor de plată a drepturilor bănești. 

i)   Monitorizarea lunară a absențelor nemotivate cumulate de elevii încadrați în Program. 

j)  Comunicarea către serviciul contabilitate a numărului de elevi în vederea stabilirii  

fondurilor. 

     Comisia ”Bani de liceu” numită prin decizia directorului unității de învățământ 

nr.134/01.09.2020  și alcătuită din: 

     Responsabil                           Curcji Irina – profesor  

     Membrii: 

     Foaltin Nicoleta                        laborant 

     Medrea Tatiana                    secretar șef 

     Deac Cristina                    administrator financiar 

     Pavel Aurelian                          informatician 
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  Tarța Moga Ana                          profesor, 

   a elaborat planul de acțiune privind etapele de desfășurare a Programului național. 

o  Afișarea  informațiilor referitoare la conținutul dosarului ,termenele de predare 

și condițiile ce trebuiesc îndeplinite. 

o  Informarea cadrele didactice, diriginților,elevilor și părinților acestora despre 

documentele ce trebuie prezentate în dosare și calendarul de aprobare 

o Întocmirea și repartizarea formularelor tipizate ( cereri, adeverințe) 

o Menținerea legăturii permanente între membrii comisiei - părinți – elevi - 

diriginți. 

o  Colaborare eficientă când s-a impus cu Primăriile de domiciliu a elevilor și 

Administrația Financiară. 

 În primul semestru al anului școlar 2020 – 2021 au fost înregistrate și  depuse un număr 

de 37 cereri .Deoarece s-a cerut finalizarea mai repede a introducerii datelor elevilor decât data 

prevăzută în calendar, a fost introdus un și un dosar  care urma să fie completat la data prevăzută 

în calendar.Deoarece eleva nu s-a prezentat în perioada stipulată pe etape, Comisia a hotârât 

neacordarea ajutorului financiar. 

 Au fost declarate eligibile un număr de 19 dosare ,( cu mențiunea de mai sus). 

 Restul de 18 dosare au fost respinse neîncadrându-se în legislația prevăzută de 

Metodologie.  

 Dintre cei 18  beneficiari ai sprijinului financiar prin programul ”Bani de liceu” au rămas 

în plată la sfârșitul lunii decembrie un număr de 17 elevi, iar la sfărșitul semestrului I vor rămâne 

doar 16 elevi, fiind înregistrată încă o înștiințare de sistare începând cu luna ianuarie 2021. 

 Ambii elevi au acumulat numărul de absențe nemotivate care nu le mai permite alocarea 

drepturilor bănești. 

 Diriginții și comisia au monitorizat permanent numărul de absențe nemotivate ale 

elevilor înscriși în Program. 

 Majoritatea elevilor și-au achiziționat carduri bancare unde sumele sunt depuse în 

condiții de siguranță având în vedere pandemia de Covid 19. 

 Prin casieria unității de învățământ se mai efectuează plăți doar pentru o singură elevă 

care se află în imposibilitatea de a deschide un cont.. 

 Considerăm activitatea Comisiei ca fiind bună , au fost respectate  normele prevăzute în 

Metodologia de acordare, s-a colaborat eficient cu toate compartimentele unității de învățământ. 
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    Responsabil Comisie 

Prof.Curcji Irina 

 


