
 

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU RECHIZITE 

SCOLARE IN ANUL SCOLAR 2020-2021  

Rechizitele şcolare se acordă elevilor din învăţământul de stat, primar şi 

gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu 

net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020, este de maximum 

50% din salariul de bază minim pe ţară (1115ron.) 

Rechizitele se vor fi acordate pe baza de: 

1. Cerere de solicitare acordare pachet rechizite şcolare, formulată de 

reprezentantul legal al elevului; 

2. Adeverinta venit net pentru luna iulie 2020 . 

 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare 

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

indemnizaţii de şomaj luna iulie 2020, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere 

aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru 

copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse 

pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii (daca este somer sau pensionar 

copie dupa cupoanele de pensie sau somaj pentru luna iulie 2020), copie cupon 

alocatie sau extras cont –alocatie, adeverinta din care sa rezulte suma pe care o 

primesc –pentru cei ce primesc ajutor social. 

3. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte 

bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de 

familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte  civile, naturale sau industriale, 

produse de acestea (de la Administraţia Financiara ).  

4. Xerocopii după:  certificat de căsătorie; certificate de naştere copii;  

sentinţa de divorţ cu menţionarea încredinţării tutelei copilului / copiilor; carte de 

identitate părinţi/fraţi/surori 

5.in cazul in care nu realizeaza venit, declaratii notariale pentru cei fara 

venituri  (mama si tata )  

6. Dosar cu şină.  

  



Colegiul Economic Calarasi 

                                           Aprobat  Director : 

                          Nr. Inreg.  …………/……………                                       

                         

  

Doamna  Director  , 

  

Subsemnatul (a)……………………………………………………………  in 

calitate de ………………………. al elevului /elevei : 

…………………………………………………………………… , din clasa : 

………….., la Colegiul Economic Calarasi, va rog sa-mi  aprobati acordarea  

RECHIZITELOR  SCOLARE  pentru anul scolar: 2020-2021, reglementat prin 

O.G. nr. 33/2001 aprobata prin Legea nr. 126/2002, privind acordarea rechizitelor 

scolare. 

Mentionez ca realizam un venit  net lunar pe membru de familie de___________ 

Anexez  cererii urmatoarele  documente :    

 Copie C.I parinti ( mama si tata )  

 Copie certificat deces ( mama / tata – unde este cazul )  

 Copie hotarare divort ( unde este cazul )  

 Copie certificat revolutionar ( unde este cazul )  

 Copie certificat nastere copii ( nr. copii ………dintre care minori 

……….) 

 Adeverinte salariu  NET  pentru luna iulie 2020 sau declaratii 

notariale pentru cei fara venituri  (mama si tata )  

 Adeverinta de la primarie din care sa rezulte ca nu detin teren agricol 

cu o suprafata mai mare de 2 ha ; 

  

 Data:                                                                                                                          



  Semnatura parinte : 


