BANI DE LICEU 2022-2023

Programul national de protectie sociala
Cererea tip




va fi insotita de urmatoarele documente (se depun obligatoriu in perioada 15.09-25.09.2022):
Actul de indentitate al elevului - copie;
Actul de identitate al parintilor -copie:
Certificatele de nastere pentru copiii sub 14 ani si actele de identitate pentru copiii peste 14
ani, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei, in copie, care locuiesc si gospodaresc
impreuna;
 Acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical, de orfan, urmas al eroilor
revolutiei, bolnav de TBC si se afla in evidenta dispensarului scolar, care sufera de diabet, o
boala maligna, sindrom de malabsortie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic,
epilipsie, cardiopatie congetinala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice,
infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, ca sufera de poliatrita juvenila, spodilita
anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor. Certficarea bolii se face de catre
medicul abilitat sa avizeze acordarea burselor conf.OUG 150/2002 privind organizarea si
functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile
ulterioare.
 Acte doveditoare pentru veniturile brute defalcate pe lunile iunie, iulie, august 2022
pentru toti membrii de familie care realizeaza venituri (adeverinte de salariat, cupoane de
pensii sau adeverinta de la casa de pensii cu pensia pe iunie, iulie si august 2022, cupoane
pentru venitul minim garantat, pentru indemnizatia de crestere a copilului, cupoane cu somaj
sau adeverinta de la Agentia de somaj cu somajul iunie, iulie si august 2022)
 Declaratie prin Notariat din partea ambilor parinti ca familia este formata din _?__membri
care locuiesc si gospodaresc impreuna, au obtinut sau nu venituri pe lunile iunie, iulie, august
2022 (se vor specifica veniturile), ca parintii nu au plecat din tara in ultimile 3 luni anterioare
depunerii dosarului.
Separat, Declaratie prin Notariat si pentru ceilalti membri de familie majori (fara copii scolari)
cu acelasi continut ca si pentru parinti.
 Adeverinta de la Primarie cu veniturile obtinute din activitatile agricole si anume: cultivarea si
valorificarea florilor, legumelor si a zarzavaturilor in sere si in solarii special destinate acestor
scopuri si/sau in sistem irigat, cultivarea si valorficarea arbustilor, a plantelor decorative si a
ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si alte asemenea ;
 Adeverinţa de venit (ANAF), pentru ambii parinti si ceilalti membri de familie majori, obţinută
pe bază de cerere de la secretariatul unităţii de învăţământ!
 Adeverinta de la unitatea scolara cu media generala din anul precedent precum si cu nr.de
absente nemotivate acumulate in anul precedent. conf. Ordin 5092/2009 (numai elevii cls
IX-a)
 Hotarire judecatoreasca legalizata pentru elevii care sunt incredintati spre crestere si
intretinere unuia din parinti (parinti divortati) in original si copie ;
 Adeverinta de la institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a
celorlalti copii aflati in intretinere şi valoarea burselor obţinute in lunile iunie, iulie, august
2022;
 Extras cont deschis la Banca Transilvania
Pentru acordarea ajutorului financiar, plafonul venitului brut lunar pe membru de
familie realizat in ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022) este de maximum 500 lei.
ESTE OBLIGATORIE PREZENTA PARINTELUI LA DEPUNEREA DOSARULUI!
ANCHETA SOCIALA SE EFECTUEAZA IN MOD OBLIGATORIU DE AUTORITATILE LOCALE in
perioada 26.09-10.10.2022 pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la
bunurile familiei conf Ordin 5092/2009 SI SE DEPUNE LA DOSAR pâna la 10.10.2022.
CALENDAR
 Depunerea dosarelor – 15 septembrie – 25 septembrie 2022
 Efectuarea anchetelor sociale (26.09-10.10.2022) si evaluarea de catre comisii a eligibilitatii cererilor depuse
(10– 15 octombrie 2022)
 Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 25 septembrie – 16 octombrie 2022
 Afisarea pe internet a listei beneficiarilor – 17 octombrie 2022
 Depunerea contestatiilor – 18 octombrie – 21 octombrie 2022
 Rezolvarea contestatiilor – 22 octombrie – 25 octombrie 2022

