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  1.Cerere,  conform modelului prevăzut; va fi completată de elev cu autorizarea 

reprezentantului legal si  va fi însotită de următoarele documente:  

  2.Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului; 

  3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti 

membri ai familiei( mama, tata, frați, surori ce figurează cu domiciliu la aceeași adresă); 

4.Copie certificat de căsătorie/sentinta divort, unde este cazul; 

  5.Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor 

revolutiei, bolnav de TBC şi se află în evidenta dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală 

malignă, sindrom de malabsorbtie gravă, insuficientă 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002*) privind 

organizarea şi functionarea 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; 

 6)Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei; 

              6.1) Adeverință de  venit brut lunile iunie, iulie, august 2017; 

     6.2) Adeverinta ANAF BISTRITA-NASAUD, din care sa rezulte venituri realizate de 

membrii familiei( ambii părinți, frați majori) in anul 2017; 

     6.3 ) Venituri impozabile/adeverințe din care să rezulte dacă membrii familiei figurează 

sau nu în proprietate cu teren agricol sau animale (Primărie) 

     6.4) Adeverinta APIA , din care sa rezulte suprafata de teren, numar de animale si 

venituri  realizate de familie in anul 2017 (lunile iunie, iulie si august 2017) 

    6.4  ) Declaratie legalizata de  Notariat, in cazul in care, membri familiei nu au lucrat in 

lunile  iunie, iulie, august 2017  si nu au realizat venituri permanente;  

 



     6.5) Ancheta socială efectuata de Autoritatile locale (PRIMARIA) , pentru verificarea 

veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei; ancheta sociala se 

desfasoara in conformitate cu procedura stabilita prin Legea 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulteriare, si prin Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulteriare, aprobate de Hotararea Guvernului nr. 50/2011; 

 7) Adeverintă eliberată de către unitatea şcolară,  din care să rezulte media generală şi numărul de 

absente nemotivate,  din anul şcolar anterior (2016-2017) depunerii cererii, pentru acordarea 

sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu".  

8)Adeverinte eliberate de unitatile scolare sau universitare, pentru frații solicitantului, din care sa 

rezulte ca sunt  elevi sau studenti;  

VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE ESTE DE MAXIM 150 LEI. 

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 (salariile, veniturile din activități independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaș, 

chiriile, dividentele, alocația de plasament, tichetele de masa și tichetele cadou), cu excepția: 

alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii şi burselor 

sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. 

SPRIJINUL FINANCIAR SE SISTEAZĂ PENTRU URMĂTOARELE SITUAȚII: 

-Elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ: 

- Elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de de 3-5 zile; 

-Elevul a obținut sub nota 7 la purtare; 

-Elevul nu mai frecventează cursurile unității de ânvățământ sau a fost exmatriculat. 

 

 Dirigintele semnează ,,conform cu originalul” pe fiecare act din dosar. 

Dirigintele are ca sarcină, în cadrul comisiei: 

 de a primi dosarele; 

 de a verifica dacă dosarele conțin, în ordine, toate documentele cf. ORDIN Nr. 4839 din 1 

octombrie 2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a a sprijinului 

financiar în cadrul Programului național de protecție socială ,,Bani de liceu”, cu 

modificările și completările în vigoare; 

 Pe parcursul ântregului an școlar, de a monitoriza, în evidențele stabilite de comisie, 

absențele nemotivate și sancțiunile elevilor beneficiari ai programului. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


