INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢAN SĂLAJ
EPISCOPIA SĂLAJULUI
LICEUL ORTODOX „SF. NICOLAE” ZALĂU
STRADA CRIŞAN, NR. 15/A, TEL./FAX
0260610842
E-mail: seminarul.ortodox.zalau@gmail.com
Web: http://www.liceulortodoxzalau.ro/
Nr. _____ din _________2022

MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

Subsemnatul(a)__________________________________ cu domiciliul în ___________________ nr.______, bl____, sc___,
et_____,
sc____,
ap_____,
județul
_______,telefon______________
în
calitate
de
părinte/reprezentant
legal
al
elevului_____________________________________ din clasa_____________, 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 .
Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din următorii membrii:
Nr. crt
Nume și prenume
Calitatea
Vârsta
Ocupația
Veniturile
(soț,soție,fiu,fiică)
(locul de muncă,
conform
elev,student,șomer,fără
actelor
ocupație)
doveditoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total venituri
Venit / membru de familie < 1275 lei
La cerere anexez actele doveditoare necesare pentru dosar:


Cerere tip de la secretariatul şcolii;



Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal de la secretariatul şcolii;



Copie Xerox:
- certificate de naştere elev sau carte de identitate elev şi a tuturor copiilor aflaţi ȋn ȋntreţinere până la vârsta de 26 ani;
- carte de identitate părinţi sau tutore legal;
- certificat de deces părinte dacă este cazul;



Adeverinţă de salarizare venit – net pentru luna iulie 2022, inclusiv tichete de masa. Ȋn cazul ȋn care nu primesc tichete de masa acest
lucru să fie menţionat ȋn adeverinţă;



Adeverinţă sau cupon de şomaj luna iulie 2022;



Adeverinţă de la finanţe pentru venit luna iulie 2022;



Cupon alocaţie de stat, alocaţie de susţinere, cupon de pensie pentru luna iulie 2022.



Adeverinţă fraţi/ elevi eliberată de unitatea şcolară unde sunt ȋnscrişi ȋn care să fie precizat dacă beneficiază sau nu de bursă ȋn luna iulie



2022;
Pentru cei care nu realizează venituri:
- Anchetă socială de la Primărie sau adeverință care va conține numărul de membrii din familie, pentru a putea face calcul de venit
- Declarație pe propria răspundere de la notar că nu realizează venituri.
În componenţa familiei să fie inclus şi elevul pentru care s-a depus cererea!!!
DOSARELE SE PREDAU LA ÎNVĂŢĂTOR SAU DIRIGINTE PÂNĂ ÎN DATA DE 15.09.2022
NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!
Data,
Semnătura,

Declaratie de consimțământ
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul_________________________________ prin prezenta declar că am fost informat că datele cu
caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale insttu ției în cadrul
proiectului ,, Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai
dezavantajați,,
Am luat la cunoștiință că informațiile din cerea depusă și din actele anexate, vor fii prelucrate de institu ție cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE)nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce prive țte
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Data,

Semnătura,

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢAN SĂLAJ
EPISCOPIA SĂLAJULUI
LICEUL ORTODOX „SF. NICOLAE” ZALĂU
STRADA CRIŞAN, NR. 15/A, TEL./FAX
0260610842
E-mail: seminarul.ortodox.zalau@gmail.com
Web: http://www.liceulortodoxzalau.ro/

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ANUNŢ
ACORDARE SPRIJIN EDUCAŢIONAL PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE
PE SUPORT ELECTRONIC - ȊNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Documente necesare
 Cerere tip de la secretariatul şcolii;


Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal de la secretariatul şcolii;



Copie Xerox:
- certificate de naştere elev sau carte de identitate elev şi a tuturor copiilor aflaţi ȋn ȋntreţinere până la vârsta de 26 ani;
- carte de identitate părinţi sau tutore legal;
- certificat de deces părinte dacă este cazul;



Adeverinţă de salarizare venit – net pentru luna iulie 2022, inclusiv tichete de masa. Ȋn cazul ȋn care nu primesc tichete de
masa acest lucru să fie menţionat ȋn adeverinţă;



Adeverinţă sau cupon de şomaj luna iulie 2022;



Adeverinţă de la finanţe pentru venit luna iulie 2022;



Cupon alocaţie de stat, alocaţie de susţinere, cupon de pensie pentru luna iulie 2022.



Adeverinţă fraţi/ elevi eliberată de unitatea şcolară unde sunt ȋnscrişi ȋn care să fie precizat dacă beneficiază sau nu de bursă



ȋn luna iulie 2022;
Pentru cei care nu realizează venituri:
- Anchetă socială de la primărie sau adeverin ță care va conține numărul de membrii din familie, pentru a putea face
calcul de venit și Declarație pe propria răspundere de la notar că nu realizează venituri.
CRITERII
- Venitul pe membru de familie raportat la luna iulie 2022 să nu depăşească 50% din salariul de bază minim brut pe ţără
pentru luna iulie 2022, astfel:
1275 lei adică ½ din 2550 lei – SALARIUL MINIM BRUT.

VALOARE TICHET – 500 lei/ an pentru achiziţionarea NUMAI de rechizite, ȋmbrăcăminte sau
ȋncălţăminte.
TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR – 15 SEPTEMBRIE 2022
(NU SE ACCEPTĂ DOSARE INCOMPLETE)
DIRECTOR,
Pr. Prof. Ciurbe Călin-Radu

