
 

AVIZAT,                VERIFICAT,  
                           comisia de atribuire a rechizitelor 
DIRECTOR                                                                          ……………………………………….…….                    

…………………………………                ………. …………………………………… 
Cerea a fost aprobata in sedinta Consiliului de administratie                ……………………………………………………….. 

din data de …………………………………………………. 

 
Nr. ____ din ________ 2022 

 

 

DOAMNĂ DIRECTOR 
 

 

 Subsemnatul(a) ………………………………………………………….… 

în calitate de părinte al elevului ………………………………………………… 

înscris în clasa ………………... la Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Fălticeni, vă 

rog să-mi aprobaţi cererea pentru acordarea rechizitelor şcolare pentru 

elevul(a) menţionat, pe anul şcolar 2022 – 2023. 

 La dosar anexez următoarele acte : 

 

 

  

1  COPIE ACTE DE IDENTITATE PARINŢI  

2  COPIE CERTIFICATE NAŞTERE COPII  

3  ADEVERINŢĂ TEREN AGRICOL  

4  ADEVERINŢĂ SALARIZARE  ( NET  ) IULIE  

5  DECLARAŢIE VENIT NET REALIZAT  

6  ALTE DOCUMENTE DOVEDITOARE  

7  REFERAT ANCHETA SOCIALĂ  

   
  

 

 

 

Data 

……………………… 

Semnătura 

…………………………… 

 

 

 
 



 

 

 
Extras din METODOLOGIA privind   

aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.33/2001  

aprobata prin  

Legea nr.126/2002, privind acordarea rechizitelor scolare 

 
 Art.2. –In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului amintite, se acorda rechizite scolare elevilor 

din invatamantul obligatoriu din familiile al caror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat 

in luna iulie, a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara. (50% din 2230 = 

1165 lei) 

 Art.3. Prin familie se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere care locuiesc si se gospodaresc 

impreuna. 

 Art.4. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevazut la art.1 se iau in considerare 

toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, 

creante legale, creante civile de intretinere aflate in executarea, indemnizatii cu caracter peramenet, alocatii 

de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi 

si studenti acordate in conditiile legii, precum si ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac stagiul 

militar obligatoriu. 

 Art.5. Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile sau 

imobile, la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare si arenda, chiriile, alte 

fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. 

 

 

 

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 ”Al.I.Cuza” Fălticeni, de 

aceste schimbări. 

 

 VENIT NET TOTAL ………………………………. 

 NUMĂR MEMBRI FAMILIE ………………………………. 

 

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

 

DATA 

………………………….. 

                                                                            SEMNĂTURA 

 

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

 

 



 

 

Rechizite școlare -condiții 
 

 

Acte necesare: 

1. cerere tip; 

2.  copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere; 

3. copie carte de identitate părinți/ tutore legal; 

4. adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și 

cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei; 

5. adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022, pentru ambii părinți; 

6. declarație notarială prin care să specificați că nu realizezați alte venituri; 

7. copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie; 

8. hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită 

(dacă este cazul); 

Condiții de acordare: 

 
1. Nu realizează un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare de 1275lei 

 


