
ACTE  NECESARE PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE  

ÎN PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA TICHETULUI SOCIAL 

 PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL  

CONF. OUG 133/2020 

 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

 

POT BENEFICIA DE ACEST SPRIJIN EDUCAȚIONAL ELEVII CARE SE AFLĂ ÎN 

ÎNTREȚINEREA FAMILIILOR AL CĂROR VENIT MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU DE 

FAMILIE, REALIZAT ÎN LUNA IULIE 2022, ESTE DE MAXIMUM 50% DIN SALARIUL 

DE BAZA MINIM BRUT PE ȚARĂ (SALARIUL MINIM BRUT ÎN 2022 ESTE 2.550 

RON, 50% REPREZINTĂ 1.275 RON). 

Conform legii, prin familie se înțelege: 

• soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună; 

• bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se 

gospodăresc împreună; 

• persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta”, 

după cum se prezintă în comunicatul de la Edupart. 

 

ACTE NECESARE    

 

1. CERERE TIP  

2. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI ȘI A VENITURILOR: 

• copie act de identitate solicitant; 

• copie act de identitate al soțului/soției (după caz);  

• copie certificat de naștere copil/copii;  

• copie certificat de căsătorie părinți (după caz);  

• copie certificat de deces părinte (unde este cazul)/ Copie certificat de divorț (dacă este cazul);   

• copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate;  

• acte doveditoare, în original, privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de 

angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente (registrul agricol), mandate 

poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) inclusiv 

indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere, indemnizații cu caracter 

permanent, alocația de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi și 

studenți, arenda, chiriile; Dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune 

declarație notarială din care să reiasă că în luna iulie 2022 nu au realizat niciun venit și adeverință 

de venit pentru luna iulie 2022 de la administrația financiară; 

• hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada 

mai mare de 30 de zile și execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea 

copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).  

 

Dosarele se depun la învățători/profesori diriginți în intervalul   

1-12 SEPTEMBRIE 2022 
 

DOSARELE  INCOMPLETE  VOR  FI  RESPINSE 


