Precizări privind acordarea
rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2020-2021- în mod direct prin depunere dosar la
școala conform Legii nr 126/2002
și a tichetelor sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 în valoare de 500 de
lei – complementar Legii nr 126/2002 - fără a depune o alta cerere sau alt dosar

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din
învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror
venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum
50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020
pe fiecare membru din familie.
La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de
șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter
permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați
în plasament, burse pentru elevi și studenți.

ACTE NECESARE:
1. Cerere;
2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți
legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau
mai multe acte în variantele:
 Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
 Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 Adeverință de la ANAF;
 Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
 Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui
reprezentant din primărie sau școală);
 Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca
este cazul primirii bursei in luna iulie 2020);
 Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă
este cazul).
Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea
elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform
OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).
Dosarelor se depun la școală până miercuri, 16 septembrie 2020.

Unitatea de învăţământ ____________________________________
Nr. înreg / data: ________/ ________/2020
Viză pentru eligibilitatea
dosarului depus pentru rechizite gratuite
Cerere pentru acordarea de rechizite şcolare gratuite
Subsemnatul (nume, iniţ tată, prenume) _______________________________________________ ,
domiciliat în U.A.T. (comuna, oras)________________________________________din județul ________,
satul________________________________strada______________________________________________, nr.
______, bl. ______, etj.______, ap._____ cod numeric personal _______________________________ , solicit
acordarea de rechizite şcolare gratuite pentru anul școlar 2020-2021,
pentru elevul (nume, iniţ tată, prenume) _____________________________________________________,
_______________________________ cod numeric personal (elev)________________________________, înscris
în clasa a _______ la Școala _________________________________________________________.
Conform documentelor pe care le anexez declar ca familia mea este compusa din ________ membri, veniturile
totale nete ale familiei in luna iulie 2020 sunt de ________________ lei ceea ce conduce la un venit net pe
membru din familie de ________ lei.
Am luat la cunoștință faptul ca dosarul depus pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la
adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG
133/2020.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde
lista cu destinatarii finali,inclusiv pentru OUG 133/2020, cu minim de expunere publică necesară.
Sub sancțiunea Codului 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 Comisia
de aceste schimbări.

Data_______________

Semnatură solicitant_____________________

Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau
unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

