
 

 

CERERE 
Pentru obținerea sprijinului educațional prevăzut prin OUG nr. 133/07.08.2020  

privind unele măsuri pentru sprijinirea  categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin 
educational pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora  

 

 
Data la care s-a formulat cererea: ........................................... 

 

Date cu privire la persoana care solicită sprijin financiar: 

 

Nume şi prenume 

............................................................................................................................. .......................................... 

Calitatea faţă de copilul/copiii pentru care se solicită sprijinul financiar 

....................................................................................................................................................................... 

Date cu privire la copilul pentru care se solicită sprijinul educațional 

Nume şi prenume: ........................................................................, data naşterii: .........................................,  

 elev, clasa……..                                     Școala  Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași 

 

Nume şi prenume: ........................................................................, data naşterii: ........................................ 

 elev, clasa……..                                     Școala  Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași 

 

 

Nume şi prenume: ........................................................................, data naşterii: .........................................  

 elev, clasa……..                                     Școala  Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași 

 

Date cu privire la părinţii/reprezentantul legal al copilului/copiilor pentru care se solicită sprijin: 

 

Mama (nume şi prenume):  

....................................................................................................................................................................... 

Domiciliul: 

....................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Reşedinţa: 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Date de contact (telefon, e-mail): ................................................................................................................ 

 

Tatăl (nume şi prenume): . 

....................................................................................................................................................................... 

 

Domiciliul:  

........................................................................................................................................................................ 



………………………………………………………………………………………………….................... 

Reşedinţa:  

.............................................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

Date de contact (telefon, e-mail):  
........................................................................................................................................................................ 

 

Reprezentant legal al copilului (nume şi prenume):  

........................................................................................................................................................................ 

Dreptul de reprezentare al copilului pentru care se solicită sprijin este conferit de umătorul  document  

(Sentință Civilă, Hotărâre etc.): 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domiciliul: ..................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Reşedinţa:  

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

Date de contact (telefon, e-mail):  

........................................................................................................................................................................ 

Date cu privire la alți membri din familie care locuiesc cu copilul (frați, surori): 

 
Nume și prenume: .......................................................................   Data nașterii:.......................................... 

Nume și prenume..........................................................................   Data nașterii     ..................................... 

Nume și prenume: .......................................................................   Data nașterii:.......................................... 

Nume și prenume..........................................................................   Data nașterii     ..................................... 

 

 Solicit acordarea sprijinului educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic,  conform 

OUG nr. 133/2020, pentru copilul/copiii   ........................................................................................... 

..................................................................................................................................................................      

pe care îl/îi am în grijă la domiciliul meu. 

 Am fost informat despre necesitatea de a prezenta documente doveditoare privind componența 

și veniturile familiei, precum și adeverință școlară pentru copilul/copiii pentru care solicit 

sprijinul educațional. 

 Sunt de acord ca, în cazul în care este necesar, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului sau instituțiile cu care colaborează aceasta, să facă demersuri pentru 

verificarea informațiilor furnizate de mine privind veniturile și/sau situația socio-familială în 

vederea obținerii sprijinului educațional . 

     Semnătura: 

........................................................... 


