ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI BANI DE LICEU
1. Cerere, conform modelului prevăzut; va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal si
va fi însotită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau al actului de identitate al elevului;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri
ai familiei;
c) 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 OrdonanŃei de
urgenŃă 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;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
- adeverinta venit brut lunile iunie, iulie august 2020;
- adeverinta ANAF, din care sa rezulte venituri realizate de membri familiei in anul 2020;
- adeverinta APIA , din care sa rezulte suprafata de teren, numar de animale si venituri
realizate de familie in anul 2020 (lunile iunie, iulie si august 2020)
- declaratie legalizata de Notariat, in cazul in care, membri familiei nu au lucrat in lunile
iunie, iulie, august 2019 si nu au realizat venituri permanente;
- copie sentinta divort, unde este cazul;
- ancheta sociala efectuata de Autoritatile locale (PRIMARIA din raza de domiciliu) , 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;
e) adeverintă eliberată de către unitatea şcolară, din care să rezulte media generală şi numărul de
absente nemotivate, din anul şcolar anterior (2018-2019) depunerii cererii, pentru acordarea sprijinului
financiar în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu".
f) adeverinte eliberate de unitatile scolare sau universitare, pentru fratii solicitantului, din care sa
rezulte ca sunt elevi sau studenti;
Documentele prevăzute la punctele a) şi b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunerea
cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
Persoanele din cadrul unitătii de învătământ, desemnate să primească dosarele, vor confrunta
actele în original, cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare
pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.

