
 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU  SELECȚIA BENEFICIARILOR 

PROGRAMULUI NAȚIONAL  ”EDUCAŢIA ÎN SIGURANŢĂ” 

Acte necesare  
1) Cerere tip (se găseşte la secretariatul unităţii/www.liceulangelescu.ro); 

2) Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;  

3) Copie a actului de identitate a părinților/reprezentantului legal; 

4) Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz ale celorlalți 

membri ai familiei;  

  5) Acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei (venituri nete pe 

luna septembrie 2020) 

Documente pentru stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie: 

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

nete realizate de membrii familiei în luna septembrie 2020, cu excepţia: alocaţiei de 

stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia 

monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, 

burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, 

potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii;  

 adeverinţă cu venitul net pentru luna septembrie 2020 (dacă unul dintre părinți 

sau ambii părinţi sunt încadraţi în muncă); 

 dacă unul sau ambii părinţi, nu sunt încadraţi în muncă vor da declaraţie  notarială 

din care să reiasă că în în luna septembrie 2020 nu au realizat venituri; 

  dacă unul sau ambii părinţi beneficiază  de ajutor de şomaj, vor depune copie 

după cuponul de şomaj aferent lunii septembrue 2020; 

 dacă unul sau ambii părinţi sunt pensionari, vor depune copie după cuponul de 

pensie aferent lunii septembrie 2020;  

 copie după sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară – luna septembrie 

2020, dacă este cazul; 

 copie după certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani – 

luna septembrie 2020; 

 dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri 

mobile sau imobile, se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, 

naturale sau industriale, produse de acestea în luna septembrie 2020; 

 adeverinţă eliberată de către Primărie pentru ambii părinţi (tutore – unde este 

cazul) din care să reiasă că au sau nu în proprietate pământ; 
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