
Cerere pentru acordarea de rechizite școlare gratuite 

 

Subsemnatul (nume, init. tata, prenume)________________________________________________ 
domiciliat in U.A.T. (comuna, oras)______________ din județul_______________ satul__________ 
strada_______________ nr.___, bl.___, et.__ , ap.__, cod numeric personal ___________________, 
solicit acordarea de rechizite școlare gratuite pentru anul școlar 2022-2023, pentru elevul (nume, init. 
tata, prenume) _________________________ cod numeric personal (elev) ____________________, 
înscris in clasa a___la Școala____________________________________. 
 

Conform documentelor pe care le anexez declar ca familia mea este compusa din ___ membri, 
veniturile totale ale familiei in luna iulie 2022 sunt de_________lei, ceea ce conduce la un venit 
net pe membru din familie de _________ lei. 

Am luat la cunoștința faptul ca dosarul depus pentru obținerea de rechizite școlare va duce si 
la adaugarea elevilor in lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educational 
conform OUG 133/2020. 

Sunt de acord ca datele eu caracter personal sa fie folosite la întocmirea bazelor de date care 
vor cuprinde lista cu destinatarii finali, inclusiv pentru OUG 133/2020, cu minim de expunere publica 
necesara. 

Sub sancțiunea Codului Penal privind falsul in declarații, confirm pe proprie răspundere ca 
toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si susținute de actele autentice depuse. 
Ma angajez ca in cazul schimbării validității Informațiilor înainte de termenul legal pentru 
depunerea cererilor, sa informez Comisia de aceste schimbări. 

 

ACTE NECESARE: 

1. Cerere;  
2. Copii de pe C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru parintii/tutorii/reprezentantii legali 

si pentru toti copiii aflati in componenta si întreținerea familiei;  
3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2022. Se depune la dosar unul sau mai 

multe acte, in variantele: 
 Adeverința de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022; 
 Copie cupoane de alocație/ alocație complementara, cupoane de șomaj, pensie; 
 Adeverința de la ANAF; 
 Ancheta sociala de la Serviciul Public de Asistenta Sociala- Primărie; 
 Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri(data in fata unui 

reprezentant din primaries au școala); 
 Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi si studenti (daca 

este cazul primirii bursei in luna iulie 2022); 
 Hotarare judecătoreasca de încredințare a minorilor si pensie alimentara stabilita (daca 

este cazul), 

Data_____________________               Semnătură solicitant_________________ 

Nota: Codul Penal prevde la art. 326 următoarele: „Declarația necorespunzatoare adevărului făcută unul organ sau 
unei instituții de stat ori unei alte unltati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru 
producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”. 


