
ACTE NECESARE
PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU” 2021-2022

1. * CERERE TIP, va fi completată şi semnată de părinte sau tutore;
( *Cererea se găseşte la profesorul diriginte)

2. Original și Copie certificat naştere și carte de identitate al elevului;
3. Original și Copii ale cărții de identitate a părinţilor/ reprezentant legal;
4. Original și Copie certificat naştere sau carte de identitate ale celorlalţi membri ai familiei;
5. Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev a celorlalţi

fraţi/surori;
6. Adeverinţă de student pentru fraţi/surori (unde este cazul);
7. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul

de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii;
8. Adeverinţă de venit brut lunar, în original / membru familie realizat în ultimile 3 luni

anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august ) maxim 500 ron/membru de familie.
9. Declaraţie notarială pentru toţi membrii majori care nu au realizat venituri în ultimile 3

luni (declaraţia se dă în faţa notarului 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 în bănci, că nu au alte
proprietăţi în afara celei de domiciliu, că nu au cumpărat sau vândut autoturisme, terenuri sau
alte bunuri în ultimul an);

10. Adeverinţă de la primărie pentru toţi membrii familiei, că deţin sau nu pământ, utilaje agricole
sau animale. cei care deţin pămănt, utilaje agricole sau animale pe adeverință să se precizeze care
este venitul anual (unde este cazul);

11. Adeverinţă de la finanţe cu venitul (mama, tata) pentru liber profesionişti (unde este cazul);
12. Cupoanele de pensie pentru ultimile 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august )

maxim 500 ron/membru de familie (unde este cazul); cupon de la şomaj (unde este cazul);
13. Declaraţie notar, in original, pentru membrii familiei cu venit zero (unde este hotărârea de

divorț şi de pensie alimentară – dacă este cazul (copie si original);
14. Certificat de deces- ( părinte) unde este cazul (copie si original);
15. Anchetă socială, efectuată de autorităţile locale;
16. Dosar plic cu numele, prenumele şi clasa elevului scris pe el;

Dosarul se predă dirigintelui şi se va face obligatoriu în
prezenţa unui părinte !

Programul de primire al dosarelor de către directorul adjunct este următorul:
 miercuri – vineri între orele 13,00-15,00

Atenţie: dacă există cazuri în care se depun dosare şi pentru fraţii de la alte şcoli, este
obligatoriu să corespundă veniturile de pe cerere.

Termen de depunere 15-25 septembrie 2021



Notă :
Fiecare diriginte face parte din comisia de acordare a sprijinului financiar în

cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

Pe dosar se scrie:
Clasa ……………………
Elev : nume şi prenume
Tata : nume şi prenume
Mama: nume şi prenume

Fraţi aflaţi în întreţinere ………….
Media generală a elevului (pentru anul şcolar anterior)…………..
Nr. de absenţe nemotivate (pentru anul şcolar anterior)…………..

Dirigintele are ca sarcină în cadrul comisiei:
 de a primi dosarele;
 de a confrunta actele în original cu copiile (iar pe acestea din urmă vor

trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care va
semna-aceasta operatiune fiind obligatorie inainte de primirea
dosarului);

 de a verifica dacă sunt toate documentele necesare cf. ORDIN Nr.
4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a
sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de
liceu" cu modificările şi completarile în vigoare;

 de a depune dosarele la responsabilul comisiei.
 Pe parcursul întregului an şcolar, de a monitoriza în evidenţele stabilite de

comisie absenţele nemotivate şi sancţiunile elevilor beneficiari ai
programului pentru a putea aplica prevederile metodologiei de acordare
a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială
"Bani de liceu”.


