
Primăria Comunei Negrilești  aduce la cunoștiință familiilor devaforizate, 

că se pot depune cereri pentru obținerea tichetului social pe suport 

electronic pentru sprijin educațional destinat copiilor cei mai dezavantajați 

din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, acordat din fonduri 

externe nerambursabile,potrivitO.U.G. nr.133/2020. 

Potrivit legii, beneficiaza de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin 

educațional: 

1. Copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat prescolar-copiii prescolari inscrisi in 

invatamantul de stat care indeplinesc conditiile pentru obtinerea sprijinului educational acordat 

copiilor din familii defavorizate conform Legii 248/2015 privind stimularea participarii in 

invătamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate ,cu modificarile si 

completarile 

2. Copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat primar/gimnazial – copiii inscrisi in 

invatamantul de stat, primar si gimnazial,care indeplinesc criteriile de venit stabilite in 

acordarea de rechizite scolare in anul scolar 2001-2002, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea 126/2002 ,respectiv care sunt in intretinerea familiilor al caror 

venit mediu net lunar pe membru de familie,realizat in luna iulie a fiecarui an ,este de 

maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (in prezent 1115 lei/membru 

familie). 

Valoarea nominalã a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin 
educațional pentru destinatarii finali este de 500 lei/an școlar 

. Destinatarii finali sunt: 

1.copiii cei mai dezavantajați din invatamantul de stat preşcolar, 

2. copiii cei mai dezavantajați din învațamântulde statprimar; 

3. copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat gimnazial. 

Pentru mai multe detalii, persoanele eligibile se vor prezenta la sediul institutiei 

Primăriei Comunei Negrilesti, compartimentul Asistență Socială, unde vor depune o 

cerere, însoțită de o serie de documente: 

1. CERERE—DECLARAȚIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA 

TICHETELOR SOCIALE PENTRU SRIJIN EDUCATIONAL 

2. Dovada înscrierii la gradinita/actul doveditor privind înscrierea copilului în învațamântul 

de stat, primar/gimnazial,la cursuri de zi- adeverința eliberata de unitatea de invatamant 

in original. 

.3. Certificatele de naştere ale copiilor—original şi copii xerox ; 

4. Actele de identitate ale parintilor/tutorelui/reprezentantului legal –original si copii xerox ; 

5. Certificatul de casatorie—original și copie xerox: 



6.  Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei : adeverinte eliberate 
de angajatori,de organele fiscale sau dupa caz de alte autoritati componente,mandate 
postale : extrase de cont,decizii ori dispozitii a drepturilor(dupa caz ). 
Familiile beneficiare de Ajutor Social(VMG),Alocatie de Sustinere a Familiei si 

Tichete Sociale pentru Gradiniță se încadreaza automat pentru acordarea 

acestor tichete sociale. 

Pentru mai multe detalii va puteți prezenta la sediul institutiei Primariei comunei 

Negrilesti,sau puteți apela numarul de telefon 0237267290,compartiment 

Asistența Sociala. 

 
Termenul limita de depunere a dosarelor este 12.10.2020. 


