
 

Ministerul Educatiei continua si in anul scolar 2022-2023 derularea Programului national de protectie 

socială ” Bani de liceu” conform legislatiei in vigoare. 

          

 

A N U N Ţ 

 

ÎN PERIOADA 15 - 25 SEPTEMBRIE 2022 SE VOR DEPUNE LA profesorii diriginți DOSARELE 

PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 

PROTECȚIE SOCIALĂ  

BANI DE LICEU(clasele IX-XII) 

 

Pentru a fi eligibili, elevii trebuie sa provina din familii in care venitul mediu lunar este maxim 500 de lei 

per membru. 

Dosarul va cuprinde actele specificate (original și copie) 

□ Cerere tip 

□ copie certificate de naştere sau C.I.  ELEV 

□ adeverinţe cu media generală la sfârșit de an şi absenţele nemotivate pe anul şcolar 2021 – 2022 

pentru elevii din clasa a IX-a  

□ copii ale certificatelor de naştere sau C.I. ale celorlalţi membrii ai familiei 

□ adeverinţe elev/student fraţi - surori 

□ adeverinţe cu venitul brut, cupoane pensie, cupoane ajutor şomaj pe lunile IUNIE, IULIE, 

AUGUST 2022 ( venit brut lunar pe membru de familie este maxim 500 lei  )  

o Adeverinte de venit de la locul de munca al parintilor sau 

o Declaratie notarială că nu au niciun venit, însoțită de adeverinta de la Primarie din care să 

rezulte suprafața de pământ deținută sau lipsa ei – formular tipizat obtinut de la primarie. 

□ hotărâre de divorț și de pensie alimentară - dacă este cazul  

□ copie a certificatului de deces al parintelui, pentru elevii orfani și cupon pensie de urmaș 

□ copie dupa Certificatul de revolutionar al parintelui, daca este cazul. 

□ adeverinta medicala a elevului– dacă este cazul, pentru bolile prevazute de lege 

□ adeverinţe de la Administrația Financiară că nu au societăţi sau alte venituri  

□ adeverinţe de la Primărie cu veniturile obţinute din agricultură  şi suprafeţele  de teren deţinute 

□ cererea de acordare a acestui ajutor se va semna la secretariat în prezenţa unui părinte 

□ acte doveditoare care să ateste statul juridic sau medical ( orfan,urmaş, boli grave  )  

□ ancheta socială efectuată de  Primărie 

Mai multe informatii despre Programul Bani de liceu puteti afla accesand www.edu.ro/bani-de-liceu/, 

unde vor fi publicate inclusiv listele cu beneficiarii acestui tip de program. 

 


