
A N U N Ţ 

 

ÎN PERIOADA 15 – 21 SEPTEMBRIE 2022 SE DEPUNE DOSARUL PENTRU 

ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL 

 DE PROTECȚIE SOCIALĂ  

BANI DE LICEU(clasele IX-XII); 

 An școlar :2022-2023 

 

        Beneficiari sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror VENIT BRUT lunar pe membru de 

familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2022), este de 

maximum 500 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție, tutelă sau curatelă în cazul 

respectării condiției de venit prevăzut mai sus.  

 

Dosarul va cuprinde actele specificate (original și copie)  

1. cerere tip (se primește de la diriginte în momentul depunerii dosarului) 

2. adeverință eliberată de școală din care să rezulte media generală, nota la purtare şi absenţele 

nemotivate pe anul şcolar 2021 – 2022 

3. adeverinţă de la toți membri familiei, majori, cu venitul brut, cupoane pensie, cupoane ajutor şomaj 

pe lunile: iunie, iulie, august 2022  

4. copie certificate de naştere sau C.I.- ELEV 

5. copii ale certificatelor de naştere sau C.I. ale celorlalţi membrii ai familiei 

6. adeverinţa elev/student pentru membri familiei care sunt la școală /facultate 

7. declaraţie notarială  prntru toți membri familiei, majori, care NU au venituri pe lunile: iunie, iulie 

august 2022   

8. hotărâre de divorț și de pensie alimentară  - dacă este cazul  

9. certificat de deces părinte- unde este cazul  

10. adeverinţă de la finanţe privind impozitele  

11. adeverinţă de la primărie cu veniturile obţinute din agricultură  şi suprafeţele  de teren deţinute 

12. acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical ( orfan, urmaş, boli grave )  

13. anchetă sociale efectuată de  primărie cu starea materială (conform L.416/2001) 

14. extras de cont cu viza băncii ( banci acceptate: BCR, Transilvania, ING, First /Piraeus, Raiffaisen, 

Țiriac )  

• Dirigintele depune, la Echipa de acordare a burselor si ”Bani de liceu” , lista beneficiarilor si 

documentele fiecarui elev, după ce acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată. 


