
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achizitionarea 
de materiale scolare necesare frecventarii scolii, constand in: articole pe papetarie, caiete, 
stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si 
articole de vestirnentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei. 

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat 
prescolar (gradinita), primar si gimnazial, Ia.ra sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor 
sociale minime acordate familiei acestora, beneficiaza in anul scolar 2020-2021, de sprijin 
financiar acordat sub forma de tichet social pe suport electronic in cuantum de 500 de lei/an 
scolar, 

Prelungirea termenului de depunere a cererilor s-a facut 
pana la data de 10 septembrie 2020, inclusiv. Dupa aceasta 
data nu se mai poate primi nici un document in acest sens. 

Pentru anul scolar 2020-2021 cererile se depun de catre 
reprezentantul familiei sau de catre reprezentantul legal al 
copilului, in perioada 01.09.2020-10.09.2020, la Sediul 
Primariei comunei Doljesti, Compartimentul de Asistenta 
Sociala Protectia ~i Promovarea Drepturilor Copilului. 

incepand cu data 01.09.2020, Primaria comunei Doljesti demareaza actiunea de primire 
a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, in 
conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele mdsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi 
cei mai defavorizati care beneficiazd de sprijin educational pe bazd de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si 
unele mdsuri de distribuire a acestora. 

Cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor privind 
acordarea tichetelor sociale pe suport electronic 
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Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile 
sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in 
considerare ~i arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de 
aces tea. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
acte de identitate ale parintilor /repezentantului legal (In original si copie); 
documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal, In original si copie, dupa caz 
(hotarare judecatoreasca de incredintare, incuviintare a adoptiei ; dispozitia conducatorului 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului/ hotararea instantei de 
judecata pentru masura plasamentului, hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/ 
dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii) ; 
certificatele de nastere ale copiilor (original ~i copie); 
dovada Inscrierii la gradinita/ scoala ; 
certificat de casatorie parinti In original si copie ( dupa caz) ; 
certificat de deces parinte ( unde este cazul) in original ~i copie ; 
acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de 
organele fiscale sau de alte autoritati competente, taloane de pensie/mandate postale de 
plata, cupoane alocatie de stat copii, cupoane ajutor social ~i alocatie de sustinere a familiei, 
extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor (dupa caz) ; 
hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pentru o 
perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa 
la intretinerea copiilor si, dupa caz, alte acte doveditoare privind cornponenta familiei (dupa caz). 
declaratie notariala a ambilor parinti DUPA CAZ 
Cerere -Declaratie pe propria raspundere 

• 

insotite de urrnatoarele actele doveditoare: 

• sa alba domiciliul/resedinta pe raza comunei Doljesti; 
• venitul net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie 2020 sa fie de pana la 284 

lei, in cazul copiilor prescolari; 
• venitul net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie 2020 sa fie de pana 

la 1.115 lei, in cazul copiilor din invafamantul de stat primar si gimnazial; 
• sa faca dovada inscrierii copilului la gradinita sau scoala. 

Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii sunt urmatoarele: 

Destinatar final al acestui sprijin educational este copilul, titularul tichetului social pe 
suport electronic pentru sprijin educational fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 
legal al copilului. 
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