
 

 

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru acordarea sprijinului educational pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

 
BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă 
CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung 
CIP - carte de identitate provizorie 
P - paşaport 

 



C. Vă rugăm să aprobaţi acordarea stimulentului educaţional pentru copii: 

 
Numele 

1. Prenumele 
Cod numeric personal 

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr. 

Relaţia de rudenie cu         copil natural        copil adoptat     copil în plasament familial 

persoana îndreptăţită?          copil în tutelă        copil în curatelă     copil încredinţat spre adopţie 

Copilul este înscris la ................................................................................................................ 
pentru anul școlar .................................................. 

2. Numele 
Prenumele 

Cod numeric personal 

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr. 

Relaţia de rudenie cu          copil natural       copil adoptat                   copil în plasament familial 

persoana îndreptăţită?          copil în tutelă        copil în curatelă      copil încredinţat spre adopţie 

Copilul este înscris la ................................................................................................................ 
pentru anul școlar .................................................. 

3. Numele 
Prenumele 

Cod numeric personal 

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr. 

Relaţia de rudenie cu          copil natural        copil adoptat      copil în plasament familial 

persoana îndreptăţită?          copil în tutelă        copil în curatelă      copil încredinţat spre adopţie 

Copilul este înscris la ................................................................................................................ 
pentru anul școlar .................................................. 
(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană: 
CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare 
BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă 
CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung 
CIP - carte de identitate provizorie P 

- paşaport 

D. Alţi copii ai familiei: 

 



 

E. Venituri permanente nete realizate de familia/persoana singură îndreptăţită în luna IULIE 2020: 

Cod Categoria de venituri Acte doveditoare* Venitul realizat** lei 

1  

 

      

2        

3        

4  

 

      

5        

6        

7        

8         

9         

10  
 

      

                TOTAL 
 

 

 

 

F. Solicitantul declară pe propria răspundere conform Codului Penal art. 326, că datele și 

informațiile prezentate sunt complete și corespund realității . 

 

Data .................................... 

 

Numele solicitantului .................................................................................................. 

 

Semnătura ................................................. 

    Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi   

prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016  privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.  

    

Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa pe www.mmanpis.ro.  

 


