
 
 

 
 

 
Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 
Telefon/fax: 0240 / 533541 
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com 

MINISTERUL EDUCAȚIEI

  

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU RECHIZITE SCOLARE 

IN ANUL SCOLAR 2021-2022 

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 2021, este de maximum 50% din 
salariul de bază minim brut pe ţară/ 1150 lei . 

Rechizitele se vor fi acordate pe baza de: 

 Cerere de solicitare acordare pachet rechizite şcolare, formulată de 
reprezentantul legal al elevului; 

 Adeverinţă de venit de la părinţi, cu venitul NET din luna IULIE 2021 (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 2015, 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); 

 Cupon indemnizaţie şomaj pe luna IULIE 2021, dacă este cazul; 

 Cupon alocaţie de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament; 

 Adeverinţă pentru fraţi din care să reiasă că beneficiază de bursă pentru 
elevi/studenţi, dacă este cazul; 

 Copie certificate de naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinere; 

 Copie carte de identitate părinţi/tutore legal; 

 Hotărâre judecătorească de incredinţare a minorilor şi pensie alimentară 
stabilită, dacă este cazul; 

 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 fructe civile, naturale sau 
industriale, produse de acestea. 

 adeverinţă de venit  - eliberată de Primăria localităţii de domiciliu pentru elevii 
din mediul rural(pentru elevii din municipiu, veniturile sunt verificate în 
aplicaţia ANAF-PATRIMVEN) . 
 
 

DEPUNEREA DOSARELOR SE FACE ÎN PERIOADA 14-20 SEPTEMBRIE 2021 ÎN 
INTERVALUL ORAR 12.00-14.00 

 
 

Președinte comisie, 
         Ana Butuc 


