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PROGRAMUL NATIONAL BANI DE PROTECTIE SOCIALA
“BANI DE LICEU” – 2020-2021
TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR 15 – 25 SEPTEMBRIE 2020
Beneficiari ai Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” sunt elevii care se afla in intretinerea
familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii
dosarului(iunie,iulie,august 2020),este de maximum 500 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de
protectie,tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit prevazut mai sus.
La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie se iau in calcul toate veniturile brute cu caracter permanent
realizate de membrii familiei:salarii,venituri din activitati independente,pensie alimentara,pensie,pensie de
urmas,chiriile,dividendele,alocatie de plasament,tichete de masa si tichete cadou,altele.Nu se iau in calcul:alocatia
de stat ,alocatia suplimentara sau complementara,burse de studiu,burse sociale,alte ajutoare cu caracter social
temporare.
Termenul “familie” desemneaza sotul si sotia sau sotul si sotia si copiii lor, necasatoriti, care locuiesc si
gospodaresc impreuna.
Dosarul pentru Programul national de protectie sociala “Bani de liceu” trebuie sa cuprinda:
1. Cerere, conform modelului prevăzut; va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal
si va fi însotită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau al actului de identitate al elevului;
b)copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri ai familiei;
c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de:orfan, urmaş al eroilor revolutiei, bolnav
de TBC şi se află în evidenta dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de
malabsorbtie gravă, insuficientă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de
SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap
locomotor.Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor
ANCHETE SOCIALE pentru a se analiza starea materială a familiei;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
- adeverinta VENIT BRUT lunile iunie, iulie august 2020(inclusiv tichete de masa si tichete
cadou);
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- adeverinta ANAF BISTRITA-NASAUD, din care sa rezulte venituri realizate de membri familiei
in anul 2020;
- adeverinta APIA , din care sa rezulte suprafata de teren, numar de animale si venituri realizate de
familie in anul 2020 (lunile iunie, iulie si august 2020
- declaratie legalizata de Notariat, in cazul in care, membri familiei nu au lucrat in lunile iunie,
iulie, august 2020 si nu au realizat venituri permanente;
- copie sentinta divort, unde este cazul;
- ANCHETA SOCIALA efectuata de Autoritatile locale (PRIMARIA din raza de domiciliu) ,
pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei;
ancheta sociala se desfasoara in conformitate cu procedura stabilita prin Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulteriare, si prin Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulteriare, aprobate de Hotararea Guvernului nr. 50/2011;
e) adeverintă eliberată de către unitatea şcolară, din care să rezulte media generală şi numărul de
absente nemotivate, din anul şcolar anterior (2019-2020) depunerii cererii,pentru acordarea
sprijinului financiar încadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu".
f) adeverinte eliberate de unitatile scolare sau universitare, pentru fratii solicitantului, din care sa
rezulte ca sunt elevi sau studenti;
Documentele prevăzute la punctele a) şi b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunerea
cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
Persoanele din cadrul unitătii de învătământ, desemnate săprimească dosarele, vor
confrunta actele în original, cu copiile, iar pea cestea din urmă vor trece mentiunea "conform cu
originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.

CALENDARUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI NATIONAL DE PROTECTIE
SOCIALA BANI DE LICEU
-

Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala Bani de liceu
15 septembrie-25 septembrie ;

-

Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse
26 septembrie-15 octombrie;
Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat
25 septembrie-16 octombrie
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-

Afisarea pe internet a listei beneficiarilor – 17 octombrie;
Depunerea contestatiilor -18 octombrie-21 octombrie;
Rezolvarea contestatiilor-22 octombrie-25 octombrie;
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