
 „BANI DE LICEU” 

                                           Anul  școlar  2021-2022 

Beneficiari ai programului național de protecție socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în 

întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare 

depunerii cererii (iunie, iulie, august 2021) este  de maximum 500 lei, precum și elevii care beneficiază de o 

măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit. 

ACTELE NECESARE: 

1. Cerere tip(se primește de la Comisie)  

2. Copie a certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului (se prezintă şi originalul, pentru a trece pe 

copie „conform cu originalul” sub care semnează atât primitorul cât şi solicitantul);  

3. Copii ale certificatelor de naștere și ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei (se 

prezintă și originalul, pentru a trece pe copie „conform cu originalul” sub care semnează atât primitorul cât și 

solicitantul); 

 4. Actele doveditoare în original: 

 a. Adeverință de venit brut pentru lunile iunie, iulie si august 2021; privind venitul brut pentru lunile iunie, iulie 

si august.  

b. Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie si august 2021, pentru părinții pensionari; 

c. Cupon pensie urmaș (în caz de deces a unuia sau ambii părinți) pentru lunile iunie, iulie și august 2021; 

 d. Adeverință de venit agricol brut (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) pentru lunile iunie, iulie și 

august 2021;  

e. Anchetă socială pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei 

efectuată de autoritățile locale după procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

(pentru lunile: iunie, iulie și august 2021); cu modificările și completărilor ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 

1010/2006.  

5. Hotărârea de divorț (cu pensia alimentară actualizată); 

 6. Cupoane de ajutor șomaj pentru lunile iunie, iulie si august 2021, pentru părinții șomeri;  

7. Declarație pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinții care nu au nici o sursă de venit în lunile 

iunie, iulie si august 2021 (iar dacă au lucrat parțial în aceste luni se completează cu adeverință de venit brut);  

8. Declarație pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriți (și care nu sunt elevi și 

studenți), aflați în întreținerea părinților, că nu au venit;  

9. Orice alt document, care atestă obținerea unui venit brut în lunile iunie, iulie si august 2021 (cu excepția 

alocațiilor și burselor sociale);  

10. Certificat de la ANAF (iar pentru elevii din mediul rural de la Primărie), care să ateste venitul brut obținut din 

prestări servicii, alte activități și terenuri agricole; 

 11. Adeverințe de elev și student pentru copii aflați în întreținere  

12. Dosar plic; 

 

Depunerea dosarelor la Comisie se va face până cel târziu în data de 25.09.2021 


