CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA
TICHETULUI SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN
EDUCAȚIONAL

Subsemnatul (a)
.................................................................................................. cu
domiciliul în localitatea …………………………….. str. ................................................ nr. .......
bl......., sc......., et......, ap......., jud…………., telefon................................ în calitate de părinte /
reprezentant legal / tutore al copilului.........................................................................……...................
................................................................................................................................................................,
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Solicit înscrierea în cadrul programului pentru acordarea tichetului social pe suport
electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei, în vederea achizițonării de materiale
școlare pentru anul școlar ……………
Anexez prezentei următoarele documente (se bifează documentele anexate cererii):
[ ] acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal (în original și copie);
[ ] documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre
judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura
plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit
legii);
[ ] certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
[ ] acte de identitate ale copiilor de peste 14 ani (în original și copie);
[ ] dovada înscrierii la grădiniță/ școală în anul şcolar 2020-2021;
[ ] certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz) ;
[ ] certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
[ ] sentinţa de divorţ (unde este cazul) în original și copie;
[ ] acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverinţe
eliberate de angajator cu venitul brut şi net, inclusiv valoarea tichetelor de masă;
mandate poștale de plată – cupon de pensie, cupon alocaţiei de stat, cupon şomaj etc.;
extrase de cont; decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor) după caz;
[ ] adeverinţă de venit emisă de către ANAF (Finanţe Marghita);
[ ] declaraţie notarială pentru cei care nu realizează venituri/ nu au realizat venit în luna iulie 2020;
[ ] hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea
copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
Alte documente (după caz)
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declar pe propria răspundere sub sancţiunile Codului penal, că datele şi informaţiile
prezentate sunt complete şi corespund realităţii. Am luat la cunoștință faptul că furnizarea
informațiilor eronate care produc consecințe juridice, se pedepsește conform prevederile Codului
penal.
Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
conform, Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE cu modificările şi completările ulterioare, pe care le furnizez prin
prezenta cerere şi documentele anexate, în vederea obţinerii tichetelor sociale pe suport electronic
pentru sprijin educațional.

Data,
.....................................

Semnătura,
.....................................

