
Venit mediu brut pe 

membru de familie 

Luna/ 2022 Venit mediu brut lunar pe membru de 

familie, realizat în ultimele 3 luni. Iunie Iulie August 

Suma 
    

 

Nr. înregistrare               data                            2022 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

BUCUREȘTI, SECTOR 4 

COD SIRUES 2002193 

 

 
 
 

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” 
 

 

1.   Subsemnatul    (a)                                                                                                                                    fiul/    fiica

lui_   şi                al/a                                        ,                domiciliat(ă)                în

localitatea                                                         ,       str.                                                                                             , 

nr.                ,  bl.              ,  sc.            ,  et.  _       ,  ap.          ,  judeţul                                                                      
 cod poştal                            C.N.P.__/    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /, C.I./B.I. 

seria         nr.   /   /   /   /   /   /,                          telefon   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /, e-mail 

 

2. 

                                                      elev(ă) la Seminarul Teologic Ortodox din București, Sector 4 
 
 

 
 

Venitul brut lunar pe membru de familie, în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului: 

 

 

 
 
 
 
 

3.   Statut juridic sau medical 

□ orfan 

□ urmaş al eroilor revoluţiei 

□ bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă 

renală cronică, astmă bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,  poliartrită juvenilă, 

spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA 

4.   □ Am domiciliul în mediul rural 

5.   Media generală a anului şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este_                    . 

6.   Număr de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului 

financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este de_                 . 

Solicit acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde 

beneficiarii sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” şi să fie parţial 

publicate, inclusiv pe internet, cu minimum de expunere publică necesară. 

Cunoscând prevederile  art. 292 din Codul penal  privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere că 

toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte, complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez 

ca, în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez 

comisia despre aceste schimbări. 

 
Semnătura reprezentantului legal                                                                  Semnătura elevului 

 

 
 

Rezervat pentru comisie: 

Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile legale 

pentru acordarea sprijinului financiar, elevul având un venit mediu brut lunar pe membru de familie realizat în 

ultimele 3 luni, de_                     lei. 

Preşedinte comisie 

 
 
L.S.  

Secţiunile 3 şi 4 se completează numai în cazul elevilor care se află în una dintre acele situaţii. Numărul de 

înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învăţământ se completează de către comisia din unitatea de 

învăţământ. 



PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ 

„BANI DE LICEU” - An şcolar 2022-2023 

 

ACTE NECESARE: 

1. CERERE TIP (de la secretariat) se completează şi se înregistrează la 

secretariat în perioada 15 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 2022 (nu se completează venitul); 

2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru; 

3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de 

identitate, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât 

şi elevul); 

4. Adeverinţă în original cu VENITUL BRUT LUNAR realizat de fiecare membru al familiei (unde e 

cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a 

beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit; 

5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară ( unde este cazul ); 

6. Copie după certificatul de deces şi copie după taloanele cu pensia de urmaş (în cazul copiilor orfani) 

7. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile 

respective (cu excepţia studenţilor); 

8. Adeverinţă venit agricol de la Primărie în care să se precizeze ( dacă există ) venitul agricol anual sau 

lunar pe familie sau membru de familie (indiferent daca are sau nu venit); 

9. Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2022); 

10. Anchetă socială de la Primărie din care să rezulte veridicitatea declaraţiilor de venit şi a celor 

referitoare la bunurile familiei ( 26 septembrie - 3 octombrie 2022); 

11. Certificatul medical – în cazul elevilor care suferă de una din bolile precizate în cerere; 

12. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul absenţelor 

nemotivate acumulate de elev în anul şcolar 2021-2022; 

13. Adeverinţă de la şcoală pentru elevi sau studenţi (fraţi ai elevului care solicită bani de liceu). 

OBSERVAŢII: 

- VENITUL MEDIU BRUT LUNAR pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni să nu depăşească 

500 lei; 

- Nu se consideră venituri: 

o Alocaţia de stat, alocaţia suplimentară, 

o Bursele şcolare şi universitare; 

o Ajutorul de şomaj şi ajutorul social privind venitul minim garantat; 

- Familia înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau 

persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copiii; 

- DE CORECTITUDINEA ACTELOR ŞI COMPLETAREA DOSARULUI ESTE RESPONSABIL 

PĂRINTELE ŞI ELEVUL; 

 



 


