
TERMEN DEPUNERE DOSARE 07.10.2021 

PROGRAMUL NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALĂ  ,, BANI DE LICEU,, 

2021- 2022 

1.  Beneficiază de  ,,Bani de liceu,, elevii care se afla in intretinerea familiilor a caror venit brut 
lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de 
maximum 500 lei , precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie sociala ori aflati sub 
tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus; 

2.  Sprijinul financiar ,, Bani de liceu,, se acorda pe baza de cerere formulata de elev cu 
autorizarea reprezentantului legal, inregistrata pana la data de 25.09.2021;  

3.  La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu 
caracter permanent realizate de membrii familie in ultimile 3 luni anterioare depunerii cererii ( IUNIE, 
IULIE, AUGUST 2020), cu exceptia : alocatiei de stat pentru copii, alocatiei suplimentare pentru familii 
cu multi copii, bursele de studiu si bursele sociale, precum si altor ajutoare cu caracter social acordate 
elevilor ; 

4.  Dosarele pentru  ,, Bani de liceu,, trebuie sa cuprinda: 

a) Cerere tip completata de elevi, cererea trebuie sa aiba numar de inregistrare pana la data de 
25 septembrie 2021; 

b) Copia actului de identitate a elevului; 
c) Copii ale certificatelor de nastere sau a actelor de identitate , dupa caz a celorlalti membrii ai 

familie; 
d) Acte doveditoare, in original, privind veniturile brute ale familiei pe lunile IUNIE, IULIE AUGUST 

2021;  
- adeverinta venit brut lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2021  
- adeverinta  ANAF , din care sa rezulte venituri realizate de membrii familiei in anul 2021, 
- adeverinta Primarie, din care sa rezulte suprafata de teren, numar de animale si venituri 

realizate de familie in anul 2021(lunile iunie,iulie si august 2021);  
- declaratie  notariala; 
- copie sentinta divort , unde este cazul; 

 
e) Adeverinta de la unitatea scolara la care a absolvit anul scolar precedent cuprizand media 

generala la sfarsitul anului scolar 2020-2021 si numarul de absente nemotivate in anul scolar 
2020-2021; 

f) Ancheta sociala, efectuata obligatoriu in perioada prevazuta de calendarul de desfasurare, 

respectiv 26 septembrie -07 octombrie 2021, de catre autoritatile locale 

(Primaria din localitatea de domiciliu al elevului ) . 
IMPORTANT ! Documentele prevazute la lit. b si lit.c se vor depune in copie, cu conditia ca , la 
depunere sa se prezinte si actul/ actele  originale; 
Persoanele din cadrul unitatii, desemnate sa primeasca dosarele, vor confrunta actele in original 
cu copiile , iar pe acestea din urma vor trece mentiunea  ,, conform cu originalul, pe fiecare pagina, 
sub care vor semna atat primitorul, cat  si solicitantul. 
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