
PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALA "BANI DE LICEU" AN ŞCOLAR 2018 -2019

Pentru depunerea dosarului elevii trebuie sa prezinte un dosar plic care cuprinde obligatoriu, în ordinea de mai jos, următoarele 
documente:
1. CERERE completată si semnată (elev si reprezentant legal, o primeşte de la şcoală în momentul depunerii dosarului)

2. COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE A ELEVULUI; (se prezintă şi originalul!)

3. COPII ALE CERTIFICATELOR DE NAŞTERE sau ale CĂRŢILOR DE IDENTITATE, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; 
(se prezintă şi actele în original!)

4. ACTELE DOVEDITOARE PRIVIND VENITUL BRUT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (în original!).
- adeverinţă de venit BRUT pe lunile iunie, iulie, august;
- cupoane de pensie pe lunile iunie, iulie, august - dacă este cazul;
- declaraţie pe propria răspundere dată în prezenţa comisiei pentru toţi membrii majori care nu realizează venituri;
- adeverinţă de la primărie din care sa reiasă veniturile agricole obţinute şi numărul de membri ai familiei;
- hotărârea de divorţ şi de pensie alimentară - dacă este cazul (copie si original);
- pentru orfani - copie si originalul certificatului de deces ale părintelui decedat şi cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, 

iulie, august 2018;
CUANTUMUL SUMEI PENTRU CARE SE ACORDA SPRITINUL FINANCIAR ESTE DE MAXIMUM 500 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE.

5. ADEVERINŢA DE ELEV/STUDENT PENTRU MEMBRII FAMILIEI CARE SUNT ELEVI/ STUDENŢI;
6. CERTIFICAT FISCAL- pentru părinţi si ceilalţi membri ai familiei care au peste 18 ani şi nu realizează venituri
7. ACTE DOVEDITOARE CARE SĂ ATESTE STATUTUL JURIDIC SAU MEDICAL doar dacă este cazul: (orfan; urmaş al eroilor 
revoluţiei, bolnav de TBC si se afla în evidenta dispensarului şcolar, ca suferă de diabet, o boala maligna, sindrom de malabsorbtie grava, 
insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infestat cu 
virusul HIV sau bolnav de SIDA, ca suferă de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.

8. ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE ŞI MEDIA GENERALĂ DIN ANUL 
ŞCOLAR PRECEDENT. Pentru elevii din clasa a IX-a ADEVERINŢA va fî eliberată de la şcoala unde au terminat clasa a VlII-a.

9. ANCHETA SOCIALĂ (de la primărie, eliberată după data de 1 octombrie 2017 va fi depusă până la data de 20 octombrie )


