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BANI DE LICEU 2022-2023 
 

IMPORTANT: venitul mediu BRUT  pe membru de familie, 
realizat în lunile IUNIE+IULIE+AUGUST 2022,  trebuie să fie de maxim 

500 LEI 
 

ACTE NECESARE: 
 
1. Cerere tip pentru acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu”, completată sub îndrumarea 
dirigintelui şi semnată de elev și de reprezentantul legal (ANEXA 1)  
 
2. Certificat emis de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor,  din care 
să rezulte dacă membrii familiei  figurează sau nu în evidenţa  primăriei cu bunuri impozabile (case, 
apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, scutere etc.). 
 
3. Documente din care să reiasă veniturile pe lunile IUNIE- IULIE –AUGUST 2022 cu 
referire la: 

• salariul BRUT  pe membri de familie/tutori sau frați angajați;  
• Venituri din activităţi independente (de la ANAF) pe membru de familie (tutori sau frați 

angajați); 
• Chiriile/dividendele pe membri de familie(tutori sau frați angajați); 
• Tichetele de masă/cadou pe membri de familie(tutori sau frați angajați); 
• Pensia socială minimă garantată pe membri de familie(tutori sau frați angajați); 
• Şomaj pe membri de familie(tutori sau frați angajați); 
• Cupon pensie/ pensii alimentare/ pensii de urmaş; 
• Alocaţia de plasament; 
• Pentru membrii de familie care nu au realizat venituri în IUNIE- IULIE –AUGUST 2022 , 

este necesară o DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, legalizată la notariat, în care 
trebuie să fie specificată în mod obligatoriu perioada IUNIE- IULIE –AUGUST 2022!!!   

 

DE REȚINUT !!! 
 

• NU SE IA IN CONSIDERARE  VENITUL NET, DOAR VENITUL BRUT,  PENTRU 
LUNILE  IUNIE- IULIE –AUGUST 2022 . 

 
4. Adeverinţa de la Primărie din care să rezulte dacă membrii familiei FIGUREAZĂ sau NU în 
proprietate cu teren agricol. Dacă terenurile deţinute şi animalele din gospodarie depăşesc cotele 
maxime admise (prevăzute în ANEXA2), se vor aduce documente privitoare la venitul realizat după 
terenurile deţinute şi animalele din gospodărie, emise de ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
ARONDATĂ LOCALITĂŢII, pe lunile IUNIE- IULIE –AUGUST 2022 . (La depunerea cererii la 
ANAF, se eliberează un numar de înregistrare, pe baza căruia solicitantul se prezintă la ridicarea 
adeverinţei, în maxim 20 de zile lucratoare – în cazul celor care depășesc cotele maxime admise 
prevăzute în ANEXA 2). 
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5. Adeverinţă elev (soră/frate), de la instituția de învățământ unde sunt elevi sau studenţi. 
 
6. Copie dupa buletin, certificat de naştere – pentru toţi membrii familiei/tutorilor (care apar în 
ancheta socială)  

• Copii după certificatele de divorț sau deces, acolo unde este cazul; 
• În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali, este necesar actul prin care a fost instituită 
tutela (în original și copie); 
• Acte doveditoare ale statutului medical al elevului (unde este cazul). 
 

7. Copie dupa paşaport, pentru membrii familiei care lucrează în străinatate + documentele 
notariale referitoare la venitul BRUT realizat în ţara în care lucrează (document în traducere 
legalizată). 
 
8. Ancheta socială DE LA PRIMĂRIE, cu componenţa familiei, situaţia materială si familială, 
concluzii.          

• Conform calendarului emis de Ministerul Educației, perioada de efectuare a 
anchetelor sociale începe în 26 septembrie 2022. 

• Atenție: documentele personale depuse la dosar trebuie sa corespundă structurii 
componenței familei, așa cum apare în ancheta socială. 

 
 9. Adeverință (de la școală) cu media generală a elevului solicitant, în anul şcolar anterior 
depunerii cererii. 
 
10. Adeverință (de la școală) cu numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii 
cererii.  (Pentru elevii din clasele a IX-a adeverințele vor fi eliberate de şcolile de proveniență -  
unde au terminat clasa a VIII-a.) 
 
11. Adeverinţă referitoare la calitatea de urmaș al eroilor revoluției (pentru un membru de familie 
dacă este cazul). 
 
12. Adeverinţa medicală (dacă elevul suferă de una din bolile: TBC, diabet, boli maligne, 
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatita cronică, 
glaucom, miopie grava, boli imunologice, poliartrita juvenila, sindrom de malabsortie gravă, 
spondilita anchilozanta, reumatism articular, handicap locomotor, HIV/SIDA). 

 
 

DE REŢINUT!!!  
 

• Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar PLIC , pe coperta căruia se vor trece, 
de către diriginte, numele şi prenumele elevului/clasa/numărul membrilor de familie . 

• DATA LIMIT Ă DE PREDARE A DOSARELOR COMPLETE  ESTE                            
10 OCTOMBRIE 2022.  

 
Vă mulțumim! 

 


