
Doamna/Domnul Director,

Cerere-declaraţie pepropria răspundere privind acordarea tichetelor sociale pe suport
electronic pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020

Subsemnatul având CNP cu
domiciliul în

„ în calitate de părinte/reprezentant legal, solicit
acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în valoare de500 Iei, în
vederea achiziţionării de materiale şcolare pentru copilul din
clasa Ș

Menţionez faptulcă suntem membri

Venit / membru de familie în lunaiulie 2022 :

Ataşez următoarele acte:

e Adeverinta cu salariul net pe luna iulie 2022 pentru parinte/tutore care este angajat-
original sau copie

e Adeverinta ajutor social,de la primarie, pentru parinte/tutore care are ajutor social -
original sau copie

e Decizie indemnizatie crestere copil si cupoane de indemnizatie pentru parinte/tutore care
primeste indemnizatie — copie
Decizie pensionare si cupoane pensie, pentru parinte/tutore pensionar - copie
Decizie somaj si cupoane somaj, pentru parinte/tutore somer- copie
Pensie alimentara - copie extras contbancar
Alte documente din care sa reiasa venitul net

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 şi documentele
anexate, în vederea obținerii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. De
asemeneadeclar, că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii și
instituţiile care verifică eligibilitatea/tipăresc/distribuie /monitorizează utilizarea tichetelor sociale
pe supori electronic pentru sprijin educațional.

Sub sancțiunile Codului penalcu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că
datele, informaţiile şi documentele anexate prezentei suntreale, exacte și complete.

Data: Semnătura



TICHETE SOCIALE

Condiţiile pentru elevi (clasele P — VIII):

“Elevi ivățământulde stat, primarși gimnazial, care
îndeplinesccriteriile devenit stabilite în Programul național de
rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legeanr. 126/2002 stabilește că pot beneficia deacestsprijin elevii
care se află în întreţinere familiiloral căror venit mediu netlunar pe
membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an,este de
maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară (salariul minim
brut în 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie,se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în
luna iulie a anului în care se face solicitarea.

Cererile pentrustabilireașiacordarea sprijinului financiar se întocmesc
de reprezentantul familiei și se depun, împreunăcu actele doveditoare
privind componența familieiși a veniturilor, la secretariatul unității de
învățământ undeeste înscris elevul, în termen de 5 zile dela data
începerii anului școlar (5 septembrie pentru anulșcolar 2022-2023).

Conform legii, prin familie se înțelege:

+ soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora,care locuiesc
împreună;

+ bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lorși ai fiecăruia dintre
ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se
consemnează în ancheta socială;

+ persoanasingură și copiii aflați în întreţinerea acesteia și care
locuiesc împreună cu aceasta”, scrie în același comunicatal FNAP.


