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D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: aprobarea modalităților de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul
Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe
suport electronic pentru sprijin educaţional
Având în vedere:
- prevederile art. 3, art. 4, alin. 3, lit. a și b, alin. 4, alin. 5, art. 12, alin. 1, anexei nr. 2, litera
C, punctul 3 din O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei
mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport
electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele
măsuri de distribuire a acestora;
- prevederile art. 8, art. 155, alin. 1, lit. d, e, alin. 5, lit. c, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- circulara nr. 11375/G/SJ/II.C.2/2020 a Instituției Prefectului – județul Alba;
- circulara nr. 11769/G/SC/23.08.2020 a Instituției Prefectului – județul Alba;
- referatul nr. 3611 din 28.08.2020 al compartimentului de specialitate,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
P R I M A R U L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Se aprobă modalitățile de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul
Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe
suport electronic pentru sprijin educaţional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei,
compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil
Săliștea, ___________
Nr. ______

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina
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Anexă la dispoziția nr. ________ din _____________

Modalități de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei
naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

I. Cadru legal
• O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei
mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport
electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi
unele măsuri de distribuire a acestora;
• Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.G. nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, cu modificările şi
completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
II. Definiții
• destinatar final - destinatar final eligibil în cadrul Schemei naţionale de sprijin
pentru elevii cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin în cadrul POAD, astfel cum este
acesta definit la art. 3, alin. 2, lit. a, b, c din O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora;
• copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar - copiii
preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea
sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare (284 lei/membru de familie);
• copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial - copiii
înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit
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stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform O.G. nr. 33/2001 privind
acordarea de rechizite şcolare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv care sunt
în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna
iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (1115
lei/membru familie).
III. Modalități de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul
Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
1. Baze de date utilizate
• Situația cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social din evidențele proprii;
• Situația cuprinzând persoanele beneficiare de alocație pentru susținerea familiei
din evidențele proprii;
• Situația cuprinzând persoanele care au depus cerere pentru efectuare de anchete
sociale necesare completaării dosarului pentru acordarea de rechizite școlare, din
evidențele proprii.
2. Etape
a)

consultarea bazelor de date mai sus menționate;

b)
centralizarea datelor copiilor identificați și întocmirea listelor cu destinatarii
finali separat pe cele trei categorii prevăzute la art. 3, alin. 2 din O.U.G. nr. 133/2020, vor
cuprinde: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric personal ale
acestora/unui părinte/reprezentant legal/tutore;
c)
consultarea personalului din cadrul instituției care cunoaște situația copiilor
din comună, a liderilor formali și informali și care pot da informații în vederea identificării
persoanelor care nu se regăsesc în nicio bază de date existente la nivelul instituției;
d)
publicarea anunțurilor către populație pentru depunerea cererii și
documentelor doveditoare;
e)
înregistrarea cererilor însoțite de documentele doveditoare în registrul general
și acordare nr. dosar dintr-un registru special;
f)
întocmirea adreselor către societățile care au încheiat un contract de arendă
în vederea stabilirii veniturilor obținute din arendă, către angajatori, către A.J.F.P. Alba;
g)
efectuarea anchetelor sociale și completarea declarației de consimțământ
privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea obținerii datelor
privind veniturile;
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h)
transmiterea listelor cu destinatarii finali către Instituția Prefectului – județul
Alba, până la data de 15 septembrie;
i)
transmiterea comunicărilor către persoanele care au depus cerere privind
aprobarea pe listele destinatarilor finali;
j)

verificarea și actualizarea lunară a listelor cuprinzând destinatarii finali.

3. Condiții de acordare
I. Condiții de acordare pentru destinatarii finali copiii cei mai dezavantajaţi din
învăţământul de stat preşcolar (art. 3, alin 2, lit. a din O.U.G. nr. 133/2020)
1. Pentru a beneficia de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să aibă domiciliul/reședința pe raza U.A.T. Săliștea;
- venitul lunar net pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului
minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la
284 de lei;
- părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să facă dovada
înscrierii copilului într-o unitate de învăţământ preşcolar.
2. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate
veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de
întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna
anterioară solicitării sprijinului educaţional. La stabilirea venitului net lunar pe membru de
familie se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de
stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei
acordat în baza O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv
cele din fonduri externe nerambursabile;
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e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv
susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv
organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activ ităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la
programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de
venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane
fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
II. Condiții de acordare pentru destinatarii finali - copiii cei mai dezavantajaţi din
învăţământul de stat primar și gimnazial (art. 3, alin. 2, lit. b și c din O.U.G. nr. 133/2020)
1. Pentru a beneficia de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să aibă domiciliul/reședința pe raza U.A.T. Săliștea;
- venitul lunar net pe membru de familie este de până la 50% din salariul de bază
minim brut pe ţară, respectiv până la 1115 lei;
- părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să să facă dovada
înscrierii copilului într-o unitate de învăţământ preşcolar.
2. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din
indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare,
indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere
pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în
condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul
militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte
bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie
se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale,
produse de acestea.
4. Documentele justificative
Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal
al copilului, la sediul Primăriei comunei Săliștea, în cadrul programului cu publicul, însoţite
de următoarele documente justificative:
- acte de identitate ale părinților /repezentantului legal (în original și copie);
- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după
caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția
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conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/
hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea
judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii );
- certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
- hotărârea instanței de judecată privind delegarea temporară a autorității părintești
pe durata lipsei părintelui/părinților, în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în
străinătate;
- dovada înscrierii la grădiniță/școală;
- certificat de căsătorie al părinților în original și copie (după caz);
- certificat de deces al părintelui (unde este cazul) în original și copie;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de
angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de
plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru
o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și
nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind
componența familiei (după caz).
Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările
și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce
se regăsesc în evidențele Primăriei comunei Săliștea, tichetele sociale pe suport electronic
pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile
art. 4, alin. 5 din O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună cerere și
dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina
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