
Exonerarea de răspundere:: Prezentul text are un scop pur informativ.Doar publicațiile apărute în Monitorul oficial al Landului 
Saxonia – Anhaltină și în buletinele educaționale ale inspectoratelor școlare au un caracter juridic. 

Anexa 2b 

Numele școlii: 

Adresa: 

Plata sumei reduse pentru imprumutul manualelor școlare conform § 3 aliniatul 7 al 

ordinului de scutire de costuri pentru materiale didactice  
 
1. Scutirile parțiale de plata sunt valabile pentru următoarele persoane: 
 

 Copii și adolescenții, care locuiesc la casele de copii sau spații de locuit colective (ajutor 
acordat de direcția protecția copillului în contextul măsurilor educaționale)  

In conformitate cu dispozițiile Codului social, cartea a VIII, §§ 33, 34 — Ajutorul acordat copiilor 
și adolescenților — în versiunea publicată în data de 11.9.2012 (Monitorul oficial federal. I Pag. 
2022), ultima dată modificată prin articolul 2 aliniatul. 8 al legii în vigoare din data de 21.1.2015 
(Monitorul oficial federal. I Pag. 10, 15), în versiunea corespunzătoare, ajutor acordat de 
direcția protecția copillului 

 Părinții/tutorele legal sau elevii  care beneficiază de o îndemnizație de șomaj II (Hartz IV) sau 
alocație socială  

Cod social, cartea  II— asigurarea venitului minim individual pentru solicitanții de locuri de 
muncă — în versiunea publicată în data de 13.5.2011 (Monitorul oficial federal. I Pag. 850, 
2094), ultima dată modificată prin articolul 2 al legii în vigoare din data de 22.12.2014 
(Monitorul oficial federal. I Pag. 2411), în versiunea corespunzătoare 

 

 Părinții/tutorele legal sau însuși elevii sunt benefeciarii ajutorului social   

Cod social, cartea XII — ajutor social — din data de 27.12.2003 (Monitorul oficial federal. I 
Pag. 3022, 3023), ultima dată modificată prin articolul 9 al legii în vigoare din data de 
21.7.2014 (Monitorul oficial federal. I Pag. 1133, 1142), în versiunea corespunzătoare 

 
 

 Părinții/tutorele legal sau însuși elevii sunt benefeciarii serviciilor pentru solicitanții de azil   

 

Legea privind beneficiile solicitanților de azil în versiunea publicată în data de 5.8.1997 

(Monitorul oficial federal. I Pag. 2022), ultima dată modificată prin articolul 3 al legii în vigoare  

din data de 23.12.2014 (Monitorul oficial federal. I Pag. 2439, 2440), în versiunea 

corespunzătoare 

1€ Taxă chirie/cheltuieli 
administrative 

    ☐*) pe unitate/an școlar 

 

2. Familii numeroase (copii de școală) 

- trei sau patru copii 2 € Taxă chirie/cheltuieli administrative  

    ☐*)pe unitate/an școlar 

- de la cinci copii 1 € Taxă chirie/cheltuieli administrative 

   ☐*) pe unitate/an școlar 

*) Vă rog să bifați motivul necesității de reducere a sumei de plată.   



Notă: 

Prin semnătura D/stră confirmați veridicitatea motivului furnizat. O eventuală verificare a veridicității 

datelor poate fi efectuată. Pentru falsificarea de date se va depune o plângere penală. 

Data, Semnătura 

…………………………….  ………………………………… 
Părintele/tutorele legal   Elevul/Eleva ajunși la vârsta majoratului 


