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RECHZITE ȘCOLARE - DOCUMNETE 
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: 

 
 copii ale cărților de identitate ale părinților/ tutorilor legali (sentințe de divorț cu menționarea încredințării tutelei copilului/ copiilor – dacă este cazul); 

 copii ale certificatelor de naștere ale copiilor aflați în întreținere (sub 18 ani); 
 acte ce dovedesc venitul net din luna iulie anul curent – adeverințe salariat din luna iulie 2021 (pentru ambii părinți și tutori legali, dacă este cazul); 

 cupoane ajutor social din luna iulie 2021 (pentru ambii părinți și tutori legali, dacă este cazul); 
 cupoane pensie din luna iulie 2021 (pentru ambii părinți și tutori legali – dacă este cazul); 
 cupoane șomaj din luna iulie 2021 (pentru ambii părinți și tutori legali – dacă este cazul); 
 cupoane alocație de stat din luna iulie 2021; 
 cupoane alocație complementară din luna iulie 2021; 
 cupoane alocație de susținere din luna iulie 2021; 
 alte acte doveditoare pentru alte venituri – creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de 

întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii; 
 adeverință de la Unitate Administrativă – Teritorială Comuna Rădești, din care să rezulte dacă este în proprietate de terenuri, clădiri, spații locative, sau alte 

bunuri mobile și imobile și venitul realizat pentru luna iulie 2021 (pentru ambii părinți și tutori legali – dacă este cazul); 
 adeverință de la Direcția de Finanțe/ Tîrgu Bujor pentru luna iulie 2021 (pentru ambii părinți și tutori legali – dacă este cazul); (recomandare: puteți solicita de la Unitate – 

Administrativ Teritorială, comuna Rădești) 
 dosar plastic cu șină; 
 cerere de solicitare a rechizitelor școlare (se obține de la secretariatul unității de învățământ). 

 
Venitul pe membru de familie să nu depăşească 1150 lei. 
Dosarul se depune de către elev la secretariatul unității Corp A – Parter între orele 800 - 1200 (LUNI - VINERI), până pe data de 17.09.2021. 
 

Nu se primesc dosare incomplete. 
Vă mulțumim pentru înțelegere. 


