
Model cerere părinte/susținător legal posesor card sprijin educațional Nr. ......../ ..................... 

DOMNULE DIRECTOR. 

 

Subsemnatul/Subsemnata__________________________________ având CNP ___________________ cu 

domiciliul în _________________________________________________________________________, în calitate 

de părinte/reprezentant legal, vă rog să-mi aprobați acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru 

sprijin educațional conform OUG 133/2020 în anul școlar 2022-2023 pentru:  

1. _____________________________________________ grupa/clasa .........., Grădinița/Școala .................. 
2. _____________________________________________ grupa/clasa .........., Grădinița/Școala .................. 
3. _____________________________________________ grupa/clasa .........., Grădinița/Școala .................. 
4. _____________________________________________ grupa/clasa .........., Grădinița/Școala .................. 

Conform documentelor pe care le anexez, menționez următoarele: 
1. Familia se compune din ________ membri. 

2. Venitul  net pe luna iulie 2022 al familiei este :_____________lei 

3. Venitul mediu net pe luna iulie 2022  / membru de familie este de_____lei. 

Atașez prezentei următoarele documente justificative: 
- Declarație pe proprie răspundere cu mențiunea că numărul de membri din componența familiei nu s-a modificat față de 
anul trecut sau declarație cu precizarea modificărilor si documente atasate (copii actele de identitate membri noi, 

certificat căsătorie, certificat deces dacă este cazul). 
- Dovadă anchetă socială efectuată de reprezentanții Primăriei Țintești pentru familii cu părinți necăsătoriți cu forme 
legale 

- Adeverinta de stare materiala de la Primărie- Registrul agricol 

- Adeverinta de venit impozabil de la Primăria Țintești (ambii părinti) 
- Adeverinta de salariat cu salariul brut și net aferent lunii iulie 2022 

- Declarație notarială parinte/părinți care un lucrează din care să reiasă că în luna iulie 2022,  nu a/au realizat niciun venit 

- Cupon indemnizatie de somaj aferent lunii iulie 2022 

- Cupon indemnizatie crestere copil de pana la 2 ani - iulie 2022 (dacă este această situație) 
- Cupon pentru stimulent de inserție aferent lunii iulie 2022 (dacă este cazul) 
- Cupon pensie de urmaș, agricultor sau de stat aferent lunii iulie 2022 (dacă este cazul) 
- Cupon îndemnizație pentru grad de handicap aferent lunii iulie 2022 (dacă este cazul) 
- Cupon alocație de plasament familial aferent lunii iulie 2022 (dacă este cazul) 
- Copie xerox Hotărâre de divort definitiva (dacă este cazul) 
- Copie xerox mandat postal pentru pensia de întreținere - iulie 2022 (dacă este cazul) 
- Cupon alocație de stat sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii aferent lunii iulie 2022 

- Cupon alocație susținere aferent lunii iulie 2022 

- Extras de cont de la banca aferent perioadei ianuarie- iulie 2022 pentru cei care au subvenție A.P.I.A  

-Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18 ani din care să 
reaisă dacă au burse sociale și cunatumul acestora pentru luna iulie 2022. 
- Adeverința cu salariul net pe luna iulie 2022 dacă  fratele/sora copilului/elevului/elevei lucrează, iar de la Circa Financiară adeverințe 
de venit pentru  luna iulie 2022 fratele/sora 

Declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului nr.679/2016 pe care le 
furnizez prin prezenta cerere și documentele anexate , în vederea obținerii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.  

Sub sancțiunile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele , informațiile și documentele anexate 

prezentei sunt reale. 

 

Data________________     Semnătura__________________________ 

 

Domnului Director al Școlii Gimnaziale Maxenu 



 

Cererile tip primite de la școală, însoțite de toate documentele atașate se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale 
Maxenu  la până la data de  7.09.2022 în intervalul orar 10.00-16.00 

Toate documentele se depun de către părinte/susținător legal într-un dosar cu șină. 

 

 

 


