
 

 
 
 
 
 

ANUNȚ 

În legătură cu metodologia de acordare a RECHIZITELOR ȘCOLARE pentru anul școlar 2022 – 2023 

 

      Art.l Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.33/2001 aprobate prin Legea 

nr.126/2002, se acordä rechizite scolare pentru anul scolar 2022 — 2023 elevilor, din învățämântul 

obligatoriu, din familiile al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna julie 2022 

este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe Card. 

Art.2 (1) în sensul prevederilor Art.1, prin familie se înțelege soțul, soția și copiii aflați în întreținere, 

care locuiesc, se gospodăresc împreună. 

      (2) Se asimilează termenului de familie și persoana singurä cu copii aflați în întreținere, care locuiesc, 

se gospodäresc împreună. 

     Art.3 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie prevăzut la art.l. se iau în 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din 

indemnizația de șomaj,  creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații 

cu caracter permanent, alocații de stat pentru  copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau 

dați în plasament, burse pentru elevi și studenti acordate în condițiile legii, precum și aiutorul care se 

acordă soțiilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu. 

       Art.4 Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau 

imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și chiriile, sau 

fructe civile, naturale sau industriale. produse de acestea. 

     Art. 5 Pentru a beneficia de prevederile Ordonantei Guvernului nr.33/2001 aprobate prin Legea 

nr.126/2002, părintele sau tutorele legal al elevului va depune, la secretariatul școlii la care elevul este 

înscris, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor cererea însoțită de toate actele doveditoare 

privind venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a anului respectiv. 

Actele necesare pentru acordarea rechizitelor sunt urmatoarele: 

 

- cerere tipizatä de la secretariatul școlii, completată de reprezentantul legal (părinte) al elevului; 

- adeverință de salar, pentru ambii părinți, cu venitul net lunar realizat în luna iulie 2022; 

- act doveditor privind veniturile înregistrate de la Finanțe, pentru ambii părinți, pentru luna iulie 2022; 

- adeverință de la frați/surori mai mari, dacă frecventează cursurile altor școli și beneficiază de bursă ; 

- adeverințä de la Primărie privind deținerea de terenuri agricole, arendă, chirii ; 

-  cupon de pensie, șomaj, ajutor social, unde este cazul, pe luna iulie 2022 ; 

- copii xerox dupä certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere ; 

- copii xerox după C.I./B.I părinți/tutore legal ; 

- declarație pe propria răspundere — în cazul în care nu existä acte doveditoare, cunoscând dispozițiile 

art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații. 

- Dosarele se depun la secretariatul școlii în perioada : 05.09.2022 - 09.09.2022  

- Dosarele incomplete NU se primesc. 
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