Acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional, conf.
O.U.G. nr. 133/2020
An şcolar 2022-2023
Beneficiază de prevederile Ord. 33/2001 privind acordarea de tichete sociale
în valoare de 500 ron, elevii care provin din familii al căror venit mediu net lunar
pe membru de familie în luna IULIE 2022, este de până la 50 % din salariul de bază
minim brut pe ţară ( maxim 1275 lei venit net în luna iulie 2022 pe fiecare membru
de familie).
1. Copiii preșcolari înscriși în învățământul de stat care sunt în întreținerea
familiilor al căror venit lunar, 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. (572 LEI / membru familie).

Prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi în întreţinere, care locuiesc şi se
gospodăresc împreună.

Veniturile care sa iau în calcul la stabilirea venitului mediu net pe membru de
familie:
-

toate veniturile realizate de membrii familiei
pensii
indemnizaţiile de şomaj
creanţe legale
convenţii civile de întreţinere aflate în executare
indemnizaţii cu caracter permanent
alocaţiile de stat pentru copii
alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament
burse pentru elevi și studenți
alte venituri din: arendă, chirii etc.
adeverinţe de la Primărie cu venitul minim garantat – dacă este cazul

Dosarele pentru acordarea de tichete sociale vor cuprinde următoarele acte:

- Cerere tip de la secretariat
- Copii după C.I.(Buletin) a părintilor sau a susţinătorului legal;
- Copia certificatelor de naştere pentru copiii aflaţi în întreţinere;
- Declarație pe propria răspundere cu componența familiei;
Acte doveditoare de VENIT NET pe luna IULIE 2022;
- Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
- Adeverinţe de elev de la alte şcoli cu specificaţia dacă primesc sau nu bursă şi
cuantumul bursei;
- Declaraţia pe proprie răspundere a părintelui că nu există alte venituri în familie.
- Adeverință de la ANAF;
- Adeverință sau Declarație Notarială că familia nu deține: în proprietate terenuri,
clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului
mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte
fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
- Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită
(dacă este cazul).
- Orice document care contribuie la venitul realizat /familie.
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