
ANUNT IMPORTANT PENTRU PARINTI! 

Acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educational 

Primaria comunei Țintești prin Compartimentul Asistenta Sociala demareaza 
operatiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educational in conformitate cu prevederile OUG 133/2020 
privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati 
care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora.  

Tichetele sociale pe suport electronic sunt in cuantum de 500 lei/an scolar si pot fi 
utilizate numai pentru achizitionarea serviciilor de sprijin educational pentru care au 
fost emise, respectiv materiale scolare, rechizite, articole de papetarie, caiete, stilouri, 
articole pentru pictura, ghiozdane, precum si articole de vestimentatie necesare scolii 
si gradinitei.  

Valabilitatea tichetelor sociale pe suport electronic este de 1 an de la data emiterii si 
pot fi utilizate numai pe teritoriul Romaniei.  

Conditii de eligibilitate pentru destinatarii finali- copiii cei mai dezavantajati din 
invatamantul prescolar:  

- sa aiba domiciliul sau resedinta pe raza comunei Țintești 
- venitul net lunar pe membru de familiesa fie pana la 284 lei/luna 
- sa faca dovada inscrierii copilului intr-o unitate de invatamant prescolar in anul 
scolar  

2020-2021  

Conditii de eligibilitate pentru destinatarii finali- copiii cei mai dezavantajati din 
invatamantul primar si gimnazial:  

- sa aiba domiciliul sau resedinta pe raza comunei Țintești 
- venitul net pe membru de familie in LUNA IULIE 2020 sa fie pana in 1115 lei 
- sa faca dovada inscrierii copilului intr-o unitate de invatamant primar sau gimnazial 
in  

anul scolar 2020-2021.  

ACTE NECESARE:  

- acte de identitate parinti/reprezentant legal  

- documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant (hotarare de incredintare/ 
incuviintare a adoptiei, dispozitia directorului DGASPC, hotararea instantei de 



judecata pentru masura plasamentului, hotararea pentru instituirea tutelei, dispozitia 
autoritatii tutelare)  

- certificat nastere copil 
- certificat de casatorie 
- certificat deces parinte 
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei: adeverinta eliberata 
de  

angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale 
pentru pensii si alocatii, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a 
adrepturilor, etc.  

- dovada inscrierii la gradinita/ scoala  

Cererea tip completata, insotita de actele doveditoare, se depun de catre 
reprezentantul familiei sau de catre reprezentantul legal al copilului, la sediul 
Primariei comunei Țintești, sau poate fi transmisa electronic la urmatoarea adresa de 
email: primariatintesti@yahoo.com. pana la data de 14.09.2020.  

Lista va fi actualizata lunar. Prin urmare, cei care vor indeplini conditiile de 
eligibilitate dupa acest termen, pot depune cereri pe tot parcursul anului scolar 2020-
2021, aceste persoane urmand a se regasi pe lista destinatarilor finali din luna 
urmatoare depunerii cererii.  

Precizam ca beneficiarii de venit minim garantat si cei de alocatie pentru sustinerea 
familiei care sunt deja in evidentele Primariei au obligatia sa depuna la dosar dovada 
inscrierii copilului/copiilor la gradinita/scoala/ pentru anul 2020-2021 nemaifiind 
necesara depunerea celorlalte documente.  

 


