ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
“BANI DE LICEU”, ÎN ANUL ŞCOLAR: 2022-2023
1. CERERE TIP – va fi completată de elev, va fi depusă şi înregistrată la secretariat (cu autorizarea
reprezentantului legal pentru elevii cu vârsta sub 18 ani). Trebuie depusă la secretariat în perioada
________________________ (Cererea se solicită la secretariat).
Cererea va fi însoţită de următoarele documente (CARE VOR FI PUSE ÎNTRUN DOSAR DE CARTON
CU ŞINĂ DE ÎNCOPCIAT ÎN BIBLIORAFT, ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS):
2. COPIE-CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI SOLICITANT - cu condiţia ca, la depunerea cererii,
solicitantul să prezinte şi actul în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în
original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare
pagină, sub care vor semna atât primitorul(dirigintele), cât şi solicitantul.
3. COPIE-CERTICAT DE NAŞTERE AL ELEVULUI SOLICITANT.
4. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE CĂTRE UNITATEA ŞCOLARĂ din care să rezulte MEDIA GENERALĂ,
media la purtare şi NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii
pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de
liceu”;
5. COPII ALE CĂRŢILOR DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR/REPREZENTANT LEGAL – cu condiţia ca, la
depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original. Diriginţii vor confrunta actele în
original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare
pagină, sub care vor semna atât primitorul(dirigintele), cât şi solicitantul (această operaţiune fiind
obligatorie înainte de primirea dosarului).
6. COPII-CĂRŢI DE IDENTITATE/CERTIFICATE DE NAŞTERE ALE CELORLALŢI MEMBRI AI FAMILIEI.
ART. 3
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter
permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii (IUNIE-IULIEAUGUST, 2022), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii,
burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor
necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(3) Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu
copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie-bărbatul şi femeia
necăsătoriţi, cu copiii lor şi/sau ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
7. ADEVERINŢE DE ELEV SAU STUDENT PENTRU FRAŢI/SURORI (dacă este cazul)
8. ACTE DOVEDITOARE CARE SĂ ATESTE 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, 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 şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările
ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a
familiei.
9. Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei:
- ADEVERINŢE DE VENIT BRUT REALIZAT ÎN ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI
(IUNIE-IULIE-AUGUST, 2022 ).
- CUPOANE DE PENSIE-părinţi (dacă este cazul) pentru ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII
DOSARULUI (IUNIE-IULIE-AUGUST, 2022 ).
- CUPOANE DE ŞOMAJ dacă părinţii sunt şomeri (pe lunile IUNIE-IULIE-AUGUST, 2022).
NU se iau în considerare următoarele venituri:
- alocaţia de stat
- alocaţia complementară
- bursele de studiu şi bursele sociale
- alocaţia de susţinere.

10. DECLARAŢIE DE LA NOTAR (din partea părinților și a membrilor familiei care au împlinit 18 ani)
care nu au realizat venituri în lunile IUNIE-IULIE-AUGUST 2022 şi se va specifica de asemenea că nu
au fost plecaţi din ţară în scopul obţinerii de venituri, că nu deţin utilaje agricole, că nu au conturi
(depozite bancare) în bănci, că nu au alte proprietăţi pe lângă cea de domiciliu, că nu au cumpărat
sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an. Declaraţiile notariale sunt necesare
numai dacă membrii familiei (părinţi, fraţi/surori cu vârsta peste 18 ani şi care locuiesc împreună) nu
au niciun fel de venituri pentru care să depună în dosar adeverinţe.
11. ADEVERINŢĂ DE LA PRIMĂRIE PENTRU TOŢI MEMBRI FAMILIEI, din care să rezulte veniturile
agricole și terenurile (CĂ DEŢIN sau NU, PĂMÂNT) aflat în posesia persoanelor cu vârstă peste 18 ani
din familie. Cei care deţin pământ , pe adeverinţă să se precizeze care este venitul anual aferent
suprefeţei agricole, până la data depunerii dosarului (1 IANUARIE-31 AUGUST 2022).
12. ADEVERINŢE FISCALE/CERTIFICATE FISCALE DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ
(obligatoriu să existe în dosar) privind veniturile obţinute sau nu, de la 1 ianuarie 2022 şi până la
data eliberării certificatului fiscal, din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe etc.) –
pentru fiecare părinte şi fraţi/surori (cu vârsta peste 18 ani şi care locuiesc împreună).
13. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ ŞI DE PENSIE ALIMENTARĂ [eventual, cupoanele de pensie alimentară
pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 – dacă este cazul (copie)];
14. CERTIFICAT DE DECES - (părinte, frate/soră) unde este cazul (copie);
15. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale, pentru verificarea
veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită
sprijin financiar; ancheta socială trebuie depusă în perioada ______________________________.
16. COPIE-EXTRAS DE CONT BANCAR – elevul solicitant trebuie să fie titularul contului.
VENITUL MEDIU BRUT / MEMBRU DE FAMILIE TREBUIE SĂ SE ÎNCADREZE ÎN MAX. 500 LEI.
ABSENŢA UNUIA DINTRE ACTELE DE MAI SUS, ATRAGE DUPĂ SINE INVALIDAREA DOSARULUI !!!
DOSARELE SE PREDAU DIRIGINŢILOR, SUNT VERIFICATE ŞI SUNT DEPUSE LA SECRETARIAT DE CĂTRE
DIRIGINŢI !
DOSARELE CARE, ÎN URMA VERIFICĂRII DE CĂTRE DIRIGINŢI, NU CONŢIN TOATE ACTELE NECESARE
VALIDĂRII, NU VOR FI DEPUSE LA SECRETARIAT, ELEVII SOLICITANŢI FIIND INFORMAŢI DE SITUAŢIA
RESPECTIVĂ !
TERMEN DEPUNERE CERERE: __________________________
TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: ________________________________
TERMEN DE DEPUNERE ÎN DOSAR A ANCHETEI SOCIALE: _______________________________
TERMEN DE VERIFICARE A DOSARELOR DE CĂTRE COMISIE: ____________________________
TERMEN DE DEPUNERE A CONTESTAŢIILOR: __________________________
TERMEN DE REZOLVARE A CONTESTAŢIILOR: _________________________
*Termenele vor fi comunicate după publicarea calendarului de întocmire și depunere a cererilor și
dosarelor.
Notă :
Toţi diriginţii claselor de liceu sunt membri în comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul
programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, cu atribuțiile principale de informare și
de verificare a dosarelor elevilor solicitanți.
Fiecare diriginte va întocmi proces verbal privind informarea elevilor despre programul şi
calendarul de desfăşurare – „Bani de liceu”, pentru anul şcolar 2022-2023.
Diriginții vor aduce la cunoștința elevilor și părinților prevederile metodologiei de acordare a
sprijinului financiar „Bani de liceu” și vor întocmi procese verbale în care vor semna atât elevii cât
și părinții.
Pe dosar se va scrie:
Program „Bani de liceu”
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI SOLICITANT;
Clasa ……………………
Anul şcolar: 2022 – 2023

*Documentele din dosar NU se pun în ţiple de plastic , se perforează și se atașază în dosar.

