
Unitatea de învăţământ ____________________________________ 

 

Nr. înreg / data: ________/ ________/2022 

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 2022-2023, 

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 2022 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”. 


