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ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ELEVI, PĂRINŢI ŞI DIRIGINŢI 

În atenţia elevilor beneficiari de bursă socială pentru elevii care provin din familii cu venituri 

mici 

 

Având în vedere revizuirea burselor în perioada 17.01-31.01.2022, vă comunicăm faptul 

că pentru a beneficia de acordarea burselor sociale în semestrul al II- lea, elevii proveniţi din  

familii care realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 

2021) mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei), vor depune la 

contabilitatea liceului următoarele documente: 

1. Actele doveditoare în original privind venitul net pentru ultimele 12 luni (ianuarie- 

decembrie 2021) 

a) Adeverinţă de venit net pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 2021), 
venitul mediu net pe membru de familie nu trebuie să depăşească 693 lei sau 

declaraţie pe propria răspundere (de la notar) pentru persoanele care nu au obţinut 

venituri pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 2021);  
a) Cupoane de pensie pentru  pentru părinţii pensionari, pe ultimele 12 luni (ianuarie 

2021- decembrie 2021);  

b) Cupon pensie urmaş (în caz de deces a unuia sau ambii părinţi) pe ultimele 12 luni 

(ianuarie 2021- decembrie 2021); 

c) Hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată);   

d) Cupoane de ajutor şomaj pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 2021), 

pentru părinţii şomeri;  

e) adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile 

realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitaţi 

autorizate în condiţiile prevăzute de lege (doar pentru elevii care nu au domiciliul 

în municipiul Botosani). 

2. Adeverinţă de venit agricol net (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) pentru 

perioada ianuarie 2021- decembrie 2021. Suprafaţă agricolă pe care o deţin părinţii să nu 

fie mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m2 în zonele montane;  

3. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinţii care nu au nici o 

sursă de venit în perioada ianuarie 2021- decembrie 2021 (iar dacă au lucrat parţial în aceste 

luni se completează cu adeverinţă de venit net);  

4.  Declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu 

sunt elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit;  

5. Orice alt document, care atestă obţinerea unui venit net pentru perioada ianuarie 2021- 

decembrie 2021;  

6. Adeverinţe de elev şi student pentru copii aflaţi în întreţinere. 

Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor 

social pentru luna respectivă. 

DOSARELE SE DEPUN LA CONTABILITATEA LICEULUI 

TERMEN DEPUNERE: 31 IANUARIE 2021 
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