CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE
AJUTOR FINANCIAR
BANI DE LICEU
LA ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE SPRIJIN FINANCIAR
“BANI DE LICEU”
conform
HG 1488/2004 (cu modificările și
completările de rigoare), PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020 SUNT
NECESARE URMATOARELE ACTE:
Beneficiari ai programului de protecție socială “Bani de liceu” sunt elevii care se
află în întreținerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat în
ultimele 3 luni anterioare depuneii cererii este de mximum 500 lei, precum și elevii
care beneficiază de protecție ori aflați sub tutela sau curatela, în cazul respectarii
condiției de venit.
Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, cu excepția alocatiei de
stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studiu si
burselor sociale sau alte ajutoare sociale cu caracter social acordate elevilor.
1. Cerere tip – completată de elev și semnată de reprezentantul legal (se ridică de
la Contabilitate);
2. Copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate a elevului care solicită
bursa;
3. Copii ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate ale celorlalți
membrii ai familiei;
4. Adeverințe de elev pentru frații și surorile solicitantului, care sunt la școală;
5. Acte doveditoare în original privind veniturile brute pe lunile iunie, iulie si
august 2019 pentru toți membrii familiei, inclusiv pentru elevul care solicita
bursa (dacă este cazul);

6. Adeverinta eliberata de unitatea școlară unde elevul a absolvit gimnaziul, din
care să rezulte media generală, media la purtare și numarul absențelor
nemotivate acumulate în clasa a VIII –a (doar pentru elevii din clasa a IX –a );
7. Adeverinta eliberată de unitatea școlară, din care să rezulte media generală,
media la purtare și numărul absentelor nemotivate acumulate în anul anterior
(doar pentru elevii din clasa X-XII)
8. Ancheta sociala de la primaria locală unde își are domiciliul solicitantul.
9. Dosar plic;

Dosarele de bursa “Bani de liceu” se depun la secretariatul școlii
Termenul de depunere a dosarelor de bursa “Bani de liceu” este
30.09.2019.

Comisia de acordare a burselor

