Declarație pe proprie răspundere
a părinților/ reprezentanților legali/tutorelui copiilor cei mai dezavantajaţi din
învăţământul de stat primar și gimnazial
Subsemnatul/a:
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Cetăţenia?

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| Română
|_| Alte ţări ......................................................
|_| căsătorit(ă)
|_| necăsătorit(ă) |_| uniune consensuală
Starea civilă?
|_| văduv(ă)
|_| divorţat(ă)
|_| despărţit(ă) în fapt
Act de identitate/doveditor (copie ataşată) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)
Date de contact: Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector |_|_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel./Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Cetăţenia?

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| Română
|_| Alte ţări ......................................................
|_| căsătorit(ă)
|_| necăsătorit(ă) |_| uniune consensuală
Starea civilă?
|_| văduv(ă)
|_| divorţat(ă)
|_| despărţit(ă) în fapt
Act de identitate/doveditor (copie ataşată) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)
Date de contact: Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector |_|_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel./Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
În calitate de:
 Părinți
 Reprezentanți legali
 Tutore
ai elevului/ elevilor:
1. Numele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/doveditor (copie ataşată) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial
Relaţia de rudenie cu
|_| copil în
|_| copil în tutelă
|_| copil încredinţat spre adopţie
persoana îndreptăţită?
curatelă
|_| copil în întreţinere, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
Copilul este înscris la grădiniţa/ școală ........................................................................
pentru anul şcolar .............................................

2. Numele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/doveditor (copie ataşată) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial
Relaţia de rudenie cu
|_| copil în
|_| copil în tutelă
|_| copil încredinţat spre adopţie
persoana îndreptăţită?
curatelă
|_| copil în întreţinere, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
Copilul este înscris la grădiniţa/școală ........................................................................
pentru anul şcolar .............................................
3. Numele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/doveditor (copie ataşată) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial
Relaţia de rudenie cu
|_| copil în
|_| copil în tutelă
|_| copil încredinţat spre adopţie
persoana îndreptăţită?
curatelă
|_| copil în întreţinere, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
Copilul este înscris la grădiniţa/ școală ........................................................................
pentru anul şcolar .............................................
În ceea ce privește venitul mediu net lunar realizat în luna în luna iulie a anului în curs
declar pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326, din Legea nr.286/2009
privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:
 nu am realizat venituri
 am realizat venituri, după cum urmează:
Cod

Categoria de venituri
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
Detaliați
SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
Detaliați
VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI
BUNURILOR
Detaliați
VENITURI DIN INVESTIŢII
Detaliați
PENSII DE STAT
Detaliați

Acte
doveditoare

Venitul realizat
lei

INDEMNIZAŢII ȘI STIMULENTE
Detaliați

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE
Detaliați

VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE
NOROC
Detaliați

VENITURI DIN TRANSFERUL
PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN
PATRIMONIUL PERSONAL ŞI AL
DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA
Detaliați

VENITURI DIN ALTE SURSE
Detaliați

VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE
Detaliați

ALOCAŢII
Detaliați

BURSE
Detaliați

AJUTOARE
Detaliați

ALTE SURSE DE VENIT
Detaliați

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI
VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE
De asemenea, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326, din
Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare,
că mă obligă să aducă la cunoştinţa autorităţilor, în scris, orice modificare a situaţiei mai sus
prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație/ cerere și din actele anexate
la aceasta, vor fi prelucrate de către Direcția de Asistență Socială Pantelimon, în scopul și pentru
îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date.
Prin prezenta declar că am fost informat(ă) și □ sunt/ □ nu sunt de acord ca datele cu
caracter personal să fie prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale
instituției.

Data……………….
Nume, prenume, semnătură solicitanți:
……………………………………………..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
……………………………………………..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

