
BANI DE LICEU 2019-2020 
 

Pentru depunerea dosarului pentru bani de liceu elevii trebuie sa prezinte un dosar cu şina care cuprinde obligatoriu, in ordinea de mai jos, 

urmatoarele documente: 

• cerere completata de elev ( o primeste de la scoala in momentul depunerii dosarului) 

• Adeverinta eliberata de secretariat  din care sa rezulte numarul de absente nemotivate din anul scolar precedent, media generala si nota 

la purtare  

• Pentru elevii de clasa a 9-a adeverinta este eliberata de scola generala de unde provin; 

• Adeverinta de salariu pentru toti membrii familiei majori cu VENITUL BRUT(maxim 500    ron pe membru de familie) pe ultimile 3 luni; 

• Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 3 luni(declaratia se da in fata notarului)  

• Cupoanele de pensie pe ultimile 3 luni; 

• Certificate de nastere pentru membrii familiei care nu au buletin (copie si original); 

• Buletin, carte de identitate, pentru toti membrii familiei de peste 14 ani( copie si original); 

• Adeverinta de elev/student pentru membrii familiei care sunt la scoala respectiv facultate; 

• Adeverinta de la finante privind impozitele; 

• Adeverinta de la primarie din care sa reiasa terenul agricol pe care il detine familia, veniturile agricole obtinute; 

• Hotararea de divort si de pensie alimentara (copie si original); 

• Certificate de deces (copie si original); 

• Ancheta sociala pentru persoanele din mediu rural(realizata de primaria de domiciliu din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc in 

gospodarie, numarul de camere, daca au pamant, animale, utilaje agricole); 

 

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii: 

 

- elevul absentează nejustificat 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ; 

- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) lit. e) din Regulamentul de organizare si funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei si cercetării nr. 4.747/2001); 

- elevul a obţinut sub nota 7 la purtare; 

- elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat. 

 

 

Dosarele se vor depune CEL MAI TARZIU LA 25 SEPTEMBRIE 2019 

  

Pentru evitare aglomeratiei  si a situatilor de dosare incomplete va rugam sa veniti cu dosarul in timp util astfel incat sa aveti posibilitate 

completarii acestuia conform termenului stabilit de lege respectiv 25 SEPTEMBRIE 2019  

 

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA LA D-na  NECHITA MARIA. 

 

     

           


