
 
Nr. ………………….         APROBAT,  
           DIRECTOR,  
         PROF. SĂNDULESCU ANDREEA RALUCA 
 
 
 

Cerere privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic  
pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 

 
 Subsemnatul___________________________________ , având CNP_______________________,     
cu domiciliul în localitatea_______________________, județul Vrancea, telefon  __________________, 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 elevul __________________________________________, CNP _______________________, din clasa 
______a  Colegiului Național ”Al.I.Cuza” din Focșani. 

     *Mentionez că familia este compusă din ................ membri. 

Total venituri în luna iulie 2022  
 Venit net/ membru de familie/ luna iulie 2022  

       

 Anexez următoarele documente: 
□     copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori); 
□     adeverinte elevi/studen  pentru frați/surori, cu precizări referitoare la burse primite în luna iulie 2022, 
□     adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă 
salariul net pentru luna iulie 2022 (sau, dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaraţie notarială pentru cei 
care nu au venituri 
□     adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru luna iulie 2022 pentru părinții/membrii de familie apți de 
muncă 
□     alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri 
din chirii, din dividente sau alte venituri 
□     alte documente justificative 

 
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 cereri sunt reale , exacte și complete. 

 
Data________________     Semnătura__________________________ 

 
Doamnei Director al Colegiului Național ,,Al. Ioan Cuza” Focşani

 


