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Către ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Marin Preda” Pitești, jud. Argeș 
 

Cerere-declarație  
pe propria răspundere privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic  

pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 
 

Subsemnatul__________________________________ având CNP ___________________________. 

cu domiciliul în ______________________________________________, județul _______________, 

în calitate de părinte/reprezentant legal, solicit acordarea de tichete sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei , în vederea achiziționării de materiale școlare pentru 

anul școlar 2022-2023 pentru copilul  

1. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

2. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

3. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

4. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

5. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

6. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

7. _____________________________________________ , preșcolar/elev 

 

Componența familiei 

Nr. crt Nume și prenume CNP Grad rudenie * Ocupația ** Veniturile *** 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Total venituri 

Venit / membru de familie < 298 lei (nivel preșcolar) iulie 2022 

Venit / membru de familie < 1275 lei (nivel primar și gimnazial) iulie 2022 

*soț, soție, fiu, fiică   **salariat, elev, pensionar, șomer  *** se atașează documente doveditoare. 
Se completeazâ câte o cerere pentru fiecare copil din familie.  
La numărul 1 se trece copilul pentru care este întocmit dosarul respectiv, la următoarele se trec ceilalți copii din familie 
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Anexez prezentei următoarele documente (se bifează documentele anexate cererii tip): 
 
(   ) Copie xerox după Cartea de identitate a părinților  

(   ) Copie xerox după Certificatul de căsătorie 

(   ) Copie xerox după Certificatele de naștere ale copiilor 

(   ) Copie xerox după Cartea de identitate (a copilului peste 14 ani) 

(   ) Copie xerox după Certificatul de deces - părinte copil - dacă este cazul 

(   ) Adeverință Primărie  cu numărul de membri din familie 

(   ) Adeverință de venit impozabil de la Finanțe Argeș pentru ambii părinți -  dacă este cazul 

(  ) Adeverință că a beneficiat/ nu a beneficiat de bursă pentru/ studenţi acordată în condiţiile legii, cu 

precizarea sumei, inclusiv pentru copiii mai mari, de la școlile unde sunt înscriși- raportat la luna iulie 

2022 

(   ) Adeverință de salariat cu salariul brut și net aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon indemnizație de șomaj aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon indemnizație pentru creșterea copilului de pana la 2 ani aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon pentru stimulent de inserție aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon pensie de urmaș, agricultor sau de stat aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon îndemnizație pentru grad de handicap aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon alocație de plasament familial aferent lunii iulie 2022 

(   ) Copie xerox Hotărâre de divort definitiva 

(   ) Copie xerox mandat postal pentru pensia de întreținere aferent lunii iulie 2022 

(   ) Cupon alocație de stat sau extras de cont pentru Alocația de stat pentru copii aferent lunii iulie 

2022 

 
 

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.  

De asemenea declar, că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către 
operatorii și instituțiile care verifică eligibilitatea / tipăresc / distribuie /monitorizează utilizarea 
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, exacte și complete. 

 
 
 
 
Data________________     Semnătura__________________________ 
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