
ANUNȚ 

PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRILOR  PENTRU ACORDAREA DE 

TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECRTONIC PENTRU SPRIJIN 

EDUCAȚIONAL 

      

Începând cu data de 01 septembrie până la data de 10 septembrie inclusiv, 

Primăria comunei Durnești demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru 

acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu 

prevederile O.U.G nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei 

mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale acordate din 

fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri pentru distribuirea acestora. 

 Potrivit acestui act normativ, copii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar 

(grădiniță) , primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat 

sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 lei /pe an școlar. 

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea 

de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, 

articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole 

de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 

 Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele: 

 - să aibă domiciliul /reședința pe raza comunei Durnești; 

 - venitul lunar net pe membru de familie în luna iulie 2020 să fie până la 1.115,00 lei în 

cazul în care în familie sunt copii care urmează învățământul de stat primar și gimnazial; 

 - venitul lunar pe membru de familie realizat în luna anterioară cererii să fie de până la 284 

lei, în cazul în care în familie sunt copii care urmează învățământul de stat preșcolar; 

 - să facă dovada înscrierii la școală sau grădiniță. 

Primarul comunei Durnești ,va actualiza lunar lista destinatarilor finali și o va înainta 

Instituției Prefectului - Județul Botoșani. 

Solicitările depuse după începerea anului școlar se vor regăsi pe lista destinatarilor din luna 

următoare depunerii cererii. 

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an 

de zile de la data emiterii. 

Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate pe teritoriul României, în termenul de 

valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au 

fost emise, conform instrucțiunilor unităților achizitoare. 



ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI 

 

 - cerere tip (se găsește la sediul primăriei) 

 - copie acte identitate solicitant 

 - copie act de identitate al soțului /soției ( după caz ) 

 - copie act de căsătorie / hotărâre divorț ( unde este cazul ) 

 - copie act deces părinte (unde este cazul ) 

 - dovada înscrierii la școală/grădiniță –ADEVERINȚĂ  ELEV  

 - copie alt document din care să rezulte calitatea de reprezentant al copilului (unde este 

cazul - valabil pentru copii aflați în plasament familial) 

 - acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, 

de organele fiscale, mandate poștele de plată, extrase de cont, decizii sau dispoziții de stabilire a 

drepturilor (după caz); 

 - dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri sau alte bunuri, mobile sau  imobile la 

stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda sau 

chiriile. 

 

Cererea și actele doveditoare se depun (în DOSAR CU ȘINĂ) la 

PRIMĂRIA COMUNEI DURNEȘTI 

 Compartimentul de Asistență Socială 


