
                                                                 

                          

AVIZAT                                                                               VERIFICAT, Comisia de atribuire a tichetelor sociale
DIRECTOR,                                                                          .....................................................................................
Aciu Ioan                                                                               .....................................................................................
                                                                                               .................................................................................

CERERE
Pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în anul şcolar 2022-

2023 conform OUG 133/ 2020 cu modificările şi completările ulterioare

1. Subsemnatul (a) ....................................................................................................................................,

CNP  ........................................................,  născut/  ă  la  data  de  ...............................,  cu  domiciliul  în

localitatea  ...........................................,  str.  ...........................,  nr.  .............,  judeţul  ..............................,  posesor

B.I./ C.I. seria ............, nr. ..........................., eliberat de ................................... la data de ...................................,

solicit, în calitate de părinte/ reprezentant legal, să acordaţi tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin

educaţional în valoare de 500 lei, în vederea achiziţionării de materiale şcolare pentru anul şcolar 2022-2023

copilului meu/ copiilor mei, elevi ai Şcolii Gimnazială ,, Mihai Eminescu” Hărman , după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele preşcolarului/ elevului Grupa/ Clasa

2. Declar pe propria răspundere că nu am realizat mai mult de 298 lei (preşcolari) si 1275 lei (elevi) 
venit pe membru de familie, venitul net total în luna iulie 2022 fiind de ....... lei, defalcat pe 
urmatoarele surse de venit:

Total venituri din salarii
Valoarea totală a alocațiilor de stat
Ajutor social
Total venituri din alte surse
Venit total al familiei
Numărul de membri ai familiei
Venitul mediu net pe membru de familie în luna iulie 2022

3. Anexez la prezenta cerere următoarele acte:

1. cerere tip de la unitatea de învățământ;
2  copii BI/CI parinti/reprezentanti legali ;
3  copie certificat de naștere preșcolar/elev;



                                                                 

                          

4  copii certificate nastere ceilalti membri ai familie;
5  copie certificat de căsătorie părinți;
6 copie certificat de deces (dacă este cazul);
7  copie sentință de divorț ( dacă este cazul);
8 adeverinta  cu  salariul  net  pentru  luna  iulie  2022,  a  părinților  elevilor  de  la

cl.preg- a VIII-a;
9 adeverinta cu salariul net pentru luna iulie 2022, a părinților prescolarilor;
10  adeverința  din  care  să  rezulte  dacă  beneficiază  sau  nu  de  bursă,  precum și

cuantumul  acesteia,  în  luna  iulie  2022 pentru  toți  elevii/studenții,  membri  ai
familiei;

11  adeverință de venit de la Administrația Financiară ( ANAF) pentru ambii părinți;
12  adeverinta ajutor social (primăria Hărman)- daca este cazul;
13  cupoane alocatie pentru luna iulie 2022/sau extras de cont pentru luna iulie;
14 cupon indemnizație șomaj pe luna iulie (dacă este cazul);
15  cupon indemnizație creștere copil până la 2 ani, aferent lunii iulie 2022/extras de

cont (unde este cazul);
16  cupon pensie urmaș, agricultor sau de stat pe luna iulie 2022/extras de cont;

17 declaratie  la  notariat  (pentru  ambii  părinți)  ca  nu beneficiază  de alte  venituri
decât cele dovedite cu documente;

18  copie hotarare incredintare minor, in cazul in care parintii sunt divortati;
19  cupon indemnizație grad handicap pe luna iulie 2022 (dacă este cazul).

   Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform,
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (cu modificările şi completările ulterioare, pe care le furnizez prin prezenta cerere
şi  documentele  anexate,  în  vederea  obţinerii  tichetelor sociale  pe  suport  electronic  pentru  sprijin
educațional.
      De asemenea, declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii
şi instituţiile care:

- verifică eligibilitatea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;
- tipăresc şi distribuie tichetele;
- monitorizează utilizarea tichetelor conform destinaţiei cu care au fost acordate.

Data
……….........                                                                                                                      Semnătura

……………………………

DOMNULUI  DIRECTOR AL  ŞCOLII GIMNAZIALE ,, MIHAI EMINESCU” HĂRMAN,
LOCALITATEA HĂRMAN, JUDEŢUL BRAȘOV



                                                                 

                          

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)………………………………………………………………..    cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate
informaţiile  prezentate  sunt corecte,  exacte şi  complete  şi  susţinute de actele  autentice depuse.  Mă
angajez  ca  în  cazul  schimbării  validităţii  informaţiilor  înainte  de  termenul  legal  pentru  depunerea
cererilor, să informez conducerea Şcolii Gimnaziale ,, Mihai Eminescu” Hărman, de aceste schimbări.

 VENIT NET TOTAL ……………………………….

 NUMĂR MEMBRI FAMILIE ……………………………….

 Venitul net lunar pe membru de familie …………………………………

DATA
…………………………..

                                                                            SEMNĂTURA

                                                                        …………………………….



                                                                 

                          


