
ANUNT DE INTERES PUBLIC! 

PRELUARE  CERERI DE ACORDARE A TICHETELOR EDUCATIONALE 

 

     Până în data de  10.09.2020, Primăria Comunei Craiva, preia cereri pentru acordarea tichetelor sociale pe 

suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 . Potrivit acestui act 

normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial cu venituri la 

nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin 

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

 

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

școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe 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 pentru acordarea tichetelor sunt următoarele: 

1. să aibă domiciliul/reședința pe raza Comunei Craiva; 

2. venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei 

(inclusiv)pentru ciclul primar si gimnazial si 284 lei pentru ciclul prescolar. La stabilirea venitului net lunar 

pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează, respectiv 

din salarii, indemnizații cu caracter permanent sau temporar, alocații de stat pentru copii, burse pentru 

elevi și studenți, etc. 

3.  să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală. 

• Actele doveditoare: 

– acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal (copie); 

– certificatele de naștere ale copiilor (copie); 

– dovada înscrierii la grădiniță/școală (în original); 

– certificat de căsătorie părinți (copie; 

– certificat de deces părinte, după caz (copie); 

– acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, 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); 

 

•  Familiile beneficiare de venit minim garantat ( ajutor social) conform Legii nr. 416/2001 și cele 

beneficiare de prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în evidențele Primăriei Craiva vor 

depune doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021. 

Tichetul social, aferent unui an școlar va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii, numai pe 

baza actului de identitate al titularului și numai la unităţile/magazinele afiliate. Lista acestora va fi 

comunicată odată cu primirea tichetului social. 

Informații suplimentare se pot solicita la biroul de Asistenta Sociala din Primaria Comunei Craiva, 

prin telefon la 0257 324 100 sau email primariacraiva@gmail.com. 

 


