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ANUNŢ RECHIZITE

An școlar 2022-2023
Rechizitele școlare se acordă elevilor din învățământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi,

care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna
iulie 2022 este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (2550 lei) adică 1275 lei.

Menționăm că beneficiarilor li se acordă tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 500 lei,
conform OUG 133/07.08.2020

Dosarul va conține:

1. Cerere de solicitare acordare pachet rechizite școlare, formulată de reprezentantul legal al elevului;

2. Adeverință venit net a părinţilor sau tutorilor legali pentru luna iulie 2022;

În cazul în care părintele/părinții nu realizează venituri, adeverința de la ANAF sau declarație
notarială pe propria răspundere că nu realizează venituri.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care
membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizații de șomaj, creanţe legale,
convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat
pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi
studenţi acordate în condiţiile legii. (conform Art. 3 din Anexa 1 la O.M.E.N.C.Ş. nr. 4385/07.06.2012)

3. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la
stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte
fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea (de la ANAF).

4. Xerocopii după:

- certificate de naştere copii;
- carte de identitate părinţi/fraţi/surori;
- certificat de căsătorie;
- sentinţa de divorţ cu menţionarea încredinţării tutelei copilului/copiilor (dacă este cazul);

6. Anchetă socială în original

Dosarele se depun la secretariatul școlii în perioada 29 august – 09 septembrie 2022,
orele 09:00-13:00.

Director, Secretar,
Prof. Raluca Mariana COZMA Ioana BODRON
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Nr. înreg................................

Doamna Director,

Subsemnatul(a) ............................................................................., părinte / tutore / reprezentant

legal al elevului (ei) ............................................................ înscris în clasa ...................., la Școala

Gimnazială „Ion Ghica” Iași, vă rog să îmi aprobați acordarea de rechizite școlare gratuite, în anul

2022- 2023.

Menționez că în familie suntem ...................... persoane și venitul net realizat în luna iulie 2022

este de ...................... lei (conform documentelor atașate) pe membru de familie.

Atașez:

- copie certificat de naștere pentru copiii din familie;

- copie carte de identitate părinți/frați/surori;

- adeverința privind venitul net pentru luna iulie 2022 (dacă este șomer sau pensionar, copie după

cupoane pe luna iulie 2022);

- în cazul în care părintele/părinții nu realizează venituri, adeverința de la ANAF sau declarație

notarială pe propria răspundere că nu realizează venituri;

- cupoane privind alocația copiilor/compensații suplimentare pentru luna iulie 2022;

- adeverința din care să rezulte ajutorul social primit (dacă este cazul);

- ancheta socială în original.

Data Semnătura
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