
Ordonanţa nr. 33 din 16 august 2001; Legea 126 din 18 martie 2002; Ordinul nr.4385 din 07.06.2012 
 

RECHIZITE 
 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDARE DE RECHIZITE 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

 

 
 

 CERERE (la secretariat) 

 ADEVERINŢE SALARIAT(pentru cei care lucrează) CU VENITUL MEDIU 

NET REALIZAT ÎN LUNA IULIE 2022, CARE TREBUIE SĂ FIE DE 

MAXIMUM 50% DIN SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ   

 CUPOANE DE PENSIE (stat, urmaş, boală, pensie alimentară, şomaj) 

 ALOCAŢII PENTRU COPII ÎN PLASAMENT  

 AJUTOARE SOCIALE 

 DECLARAŢII PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU CEI CARE NU SUNT 

ÎNCADRAŢI ÎN MUNCĂ (la secretariat) 

 DE LA CASA CĂRȚII, REGISTRUL AGRICOL, ADEVERINȚĂ CĂ 

DEŢIN SAU NU TERENURI SAU SPAŢII ÎNCHIRIATE 

 COPII DE PE CERTIFICATELE DE NAŞTERE A TUTUROR COPIILOR 

AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE (pe dosul copiei se va scrie şcoala unde învaţă copilul 

şi în ce clasă este) 

 ADEVERINŢE DE ELEV DE LA COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE ŞI 

ÎNVAŢĂ LA ALTĂ ŞCOALĂ, LA LICEU SAU FACULTATE CU 

MENŢIUNEA DACĂ PRIMESC BURSĂ ŞI SUMA. 

 COPII DE PE BULETINELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR 

 COPIE DE PE HOTĂRÂREA DE DIVORŢ A PĂRINȚILOR(unde este cazul)  

 ALOCAŢIILE DE STAT PENTRU COPII ŞI BURSELE INTRĂ ÎN CALCULUL 

VENITULUI NET 

 ACTELE VOR FI PRINSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC (în faţă cererea şi după ea 

restul documentelor) 

 ÎNTR-O FAMILIE DACĂ SUNT MAI MULŢI COPII ELEVI, PENTRU 

FIECARE SE FACE CÂTE UN DOSAR. 
 

NOTĂ:  
 

SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ = 2550 RON. 

 

Venitul net pe membru de familie să nu depăşească suma de  1.275 RON. 

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR  :  9 SEPTEMBRIE 2022 

 
 



 

 

 

Doamnă Director, 

 

 

 Subsemnatul(a)………………………………………………………… cu 

domiciliul în loc………………………strada…………………………….. nr. …., bl. …, 

sc. …, et. …, ap. telefon …/…/…/…/.../.../.../.../.../.../, părintele elevului 

…………………………………......... .............................................. din clasa…………… 

anul şcolar 2022-2023, rog să-mi aprobaţi acordarea de rechizite gratuite pentru anul 

şcolar 2022-2023 . 

 Menţionez că familia mea este compusă din …........……membri de familie din 

care copii...................., după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Calitatea Numele şi prenumele Clasa SUMA 
VENIT NET 

1 TATA    

2 MAMA    

3 COPIL 1    

4 COPIL 2    

5 COPIL 3     

6 COPIL 4    

7 COPIL 5    

8 COPIL 6    

 TOTAL    

           Apoi veţi face următorul calcul: 

suma total venit realizat .....................împărţit la nr. total membri de familie............. = 

venit net pe membru de familie...........................lei. 

 Consider că îndeplinesc condiţiile pentru a primi rechizite gratuite. 

 Anexez actele doveditoare. 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise şi depuse sunt reale, corecte şi 

cunosc faptul că nedeclarearea veniturilor reale sau declararea falsă a acestora atrage 

pierderea calităţii de elev, restituirea sumei încasate şi suportarea consecinţelor legale.        

Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar. 

 

 

DATA 

__________________                                                           Semnătura, 

                                                                                          ________________ 

 

 

NOTĂ: 

Venitul net pe membru de familie să nu depăşească suma de 1.275 lei. 

 

 



 
 

 

Model declaraţie 

 pe propria răspundere, 

 

 

 Subsemnatul(a)____________________________________________ cu 

domiciliul în loc.____________________, strada___________________, nr. …, 

bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judeţul________________, identificat prin C.I. 

seria_______, nr.____________, C.N.P.___________________________, eliberat 

de __________________________, la data _____________________, declar pe 

propria răspundere că : 

 nu sunt încadrat(ă) în muncă;  

 în luna iulie 2022 nu am realizat venituri salariale; 

  nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 

20.000 m în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m în 

zonele montane; 

 nu am realizat venituri din alte ocupaţii; 

 nu am terenuri sau spaţii închiriate; 

 sunt elev(ă) și primesc/nu primesc bursă; 

 sunt student(ă) și primesc/nu primesc bursă; 

 menționați alte situații 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Înţeleg ca prezenta declaraţie să folosească elevului    _______________________ 

_________________ din clasa ________, anul şcolar 2022-2023, de la Liceul Teoretic 

„W. Shakespeare”, pentru dosarul de RECHIZITE GRATUITE. 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile 

inexacte sunt pedepsite conform legii. 

 Drept pentru care semnez. 

 

 DATA                                                                         Semnătura, 

_____________________                                               ______________________                                                                                                                                  
 

 



 

 

 

Declaraţie, 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a)____________________________________________ cu 

domiciliul în loc.____________________, strada___________________, nr. …, bl. …, 

sc. …, et. …, ap. …, judeţul________________, identificat prin B.I. seria_______, 

nr.____________, C.N.P._____________________, eliberat de 

Poliţia___________________, la data _____________________, declar pe propria 

răspundere că  

 nu sunt încadrat(ă) în muncă;  

 în luna iulie 2022 nu am realizat venituri salariale; 

  nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 

20.000 m în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m în 

zonele montane; 

 nu am realizat venituri din alte ocupaţii; 

 nu am terenuri sau spaţii închiriate; 

 menționați alte situații 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Înţeleg ca prezenta declaraţie să folosească (copilului)__________________  

_________________ din clasa ________, anul şcolar 2022-2023, de la Liceul Teoretic 

„W. Shakespeare”, pentru dosarul de rechizite. 

 Drept pentru care semnez. 

 

 DATA 

_____________________                                                 Semnătura, 

                                                                                          ________________  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie, 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a)____________________________________________ cu 

domiciliul în loc.____________________, strada___________________, nr. …, bl. …, 

sc. …, et. …, ap. …, judeţul________________, identificat prin B.I. seria_______, 

nr.____________, C.N.P._____________________, eliberat de 

Poliţia___________________, la data _____________________, declar pe propria 

răspundere că sunt student(ă), nu sunt încadrat(ă) în muncă, nu realizez nici un fel de 

venituri şi nu primesc bursă. 

 Înţeleg ca prezenta declaraţie să folosească (fratelui/surorii)__________________  

_________________ din clasa ________, anul şcolar 2022-2023, de la Liceul Teoretic 

„W. Shakespeare”, pentru dosarul de rechizite. 

 Drept pentru care semnez. 

 

 

 

 

 DATA 

_____________________                                                 Semnătura, 

                                                                                          ________________  

 

 

 

 

 

 


