
PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ  
“BANI DE LICEU” 2021/2022 

 
DOSARELE PENTRU „ BANI DE LICEU„ TREBUIE SA CUPRINDÄ  

( va rugam sa respectati ordinea documentelor!) 
 

1. dosar cu şină 
2. cerere tip va fi completată, semnată de elev şi de unul din părinţi  (Termen de 

depunere 15 septembrie – 25 septembrie 2021)  
3. copie a certificatului de naştere şi a actului de identitate a elevului 
4. copii ale actelor de identitate sau după caz a certificatelor de naştere pentru ceilalţi 

membri ai familiei. 
5. copie de pe hotărârea de divorţ, hotărâre judecătorească încredinţare minor, cupon 

pensie alimentară (dacă este cazul); 
6. adeverinţă de salariat (în original), cu veniturile brute realizate pe lunile IUNIE, 

IULIE, AUGUST 2021 (venitul brut lunar pe membru de familie să fie maxim 500 
lei); 

7. cupon de pensie pe lunile iunie, iulie şi august 2021 (dacă este cazul); (pensie de: 
boală, urmaş, alimentarăsaulimită de vârstă) ; 

8. adeverinţă de la primărie, din care să rezult esuprafaţa de teren agricolă deţinută şi 
venitul agricol anual ; 

9. declaraţie pe proprie răspundere, la NOTARIAT, din care să rezulte că nu au realizat 
alte venituri pe lunile IUNIE, IULIE şi AUGUST 2021 în afara celor menţionate (sau 
dacă au realizat, valoarea acestora). Declaraţia la notar o poate da un singur părinte în 
numele ambilor; 

10. anchetă socială de la Primărie – (anchetele sociale se vor efectua şi înregistra în 
perioada 26 septembrie – 15 octombrie 2021); 

11. adeverinţă de elev din care să rezulte media generală obţinută în anul şcolar 
2020/2021 şi numărul de absenţe nemotivate; 

12. adeverinţă de elev pentru ceilalţi copii aflaţi în întreţinere (dacă este cazul); 
13. adeverinţă de venit de la FINANŢE. 

 
 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR 25 septembrie 2021 
 

TERMEN DEPUNERE LA DOSARE A ANCHETEI SOCIALE 15 
OCTOMBRIE 2021! 

 
După termenul limită de înscriere NU SE MAI PRIMESC DOSARE 

 
 
 
 
 
 


