BANI DE LICEU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerere tip (secretariat) – cu nr intreg si data anterioara achetei sociale
Copie CN sau CI elevului
Copii ale CN sau CI ale celorlalti mambrii ai familiei
Copii CI sau CN parinti
Acte doveditoare, in original, privind veniturile membriilor familiei
Adeverinta eliberata de catre unitatea scolara din care sa rezulte media generala si numarul de
absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii

➢ STATUTUL JURIDIC SAU MEDICAL AL ELEVILOR(ORFAN, BOLI)
La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter
permanent, realizate de membrii familiei in ultimele 3 luni anterioare(iunie,iulie,august)depunerii cererii,
cu exceptia:alocatiei de stat,alocatiei suplimentare pentru familiile cu mai multi copii,burselor de studiu
si burselor sociale precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
7. Adeverinte de elevi sau studenti frati/surori
8. Acte doveditoare in orignial privind veniturile membrilor familiei: adeverinta de venit brut
lunar/membru de familie realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului
(iunie,iulie,august)
MAXIM 150 RON (membru)

9.

10.
11.
12.
13.
14.

SAU
• Cupoane de somaj daca parintii sunt someri
SAU
• Declaratie notar, in orginal, pentru membrii familiei cu venit zero
•
Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimele 3
luni(declaratia se da fata notarului si se va specifica de asemenea, ca nu au fost plecati din tara in
scopul obtinerii de venituri,ca nu detin utilaje agricole, ca nu au conturi in banci, ca nu au alte
proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau
alte bunuri in ultimul an.
Adeverinta primarie pentru toti membrii familiei ca dentin sau nu pamant.Cei care detin pamant
pe adeverinta sa se precizeze care este venitul anual aferent suprafetei agricole
Adeverinta de la circumscriptia financiara (ANAF) privind veniturile obtinute din alte activitati
(terenuri agricole,inchirieri locuinte)-certificat fiscal pentru fiecare parinte si frati, in parte
Hotararea de divort si de pensie alimentara (daca e cazul- copie+original)
Certificat de deces (daca e cazul- copie+original)
Ancheta sociala-se trimite solicitarea de catre secretariatul scolii

Primariile, prin asistentii sociali vor completa formularul de ancheta sociala HG 50/2011
In termen de 15 zile din momentul in care au fost anuntati de scoala.Solicitarea este inregistrata la
secretariat (data anterioara acheta)

15. Adev. eliberata de unitatea scolara din care sa rezulte media generala si nr de absente nemotivate
din anul scolar anterior
TERMEN DE DEPUNERE 15 SEPTEMBRIE-1 OCTOMBRIE

➢ Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acorda lunar, la inceputul anului scolar, pe perioada cursurilor
scolare,inclusiv pe timpul pregaritii si sustinerii examenului de bacalureat
➢ Sprijinul financiar se situeaza in urmatoarele situatii:
• -elevul absenteaza nejustificat 20 de ore, la diferite discipline de invatamant
• -elevul a fost eliminat de la cursuri o perioada 3-5 zile
• -elevul a obtinut sub nota 7 la purtare
• -elevul nu mai frecventeaza cursurile unitatii de invatamant
OBSERVATII: IN FIECARE INCEPUT DE LUNA SE RAPORTEAZA SITUATIA SCOLARA A ELEVILOR BURSIERI
(proces verbal-tip-cu nr de absente)

OBSERVATII:
➢ Familie:- sotul si sotia, sau sotul si sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
➢ Este asimilata termenului familiei si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii
aflati in intretinerea sa.
➢ Barbatul si femeia necasatoriti cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei care locuiesc si gospodareasc
impreuna.

