
ANUNȚ TICHETE SOCIALE  

-ACHIZIȚIE RECHIZITE ȘCOLARE- 

 

Tichetele sociale se vor acorda elevilor care se află în întreținerea 

familiilor al căror venit lunar mediu pe membru de familie este de 

maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. 

Valoarea unui tichet, care va fi pe suport electronic, este de 500 de lei, acestea 

fiind valabile un an de la data emiterii, după ce Guvernul a adoptat o hotărâre în 

acest sens. Fondurile totale se ridică la 50 de milioane de euro. 

Având în vedere că, în 2020, salariul minim brut pe țară este 2.230 de lei, 

venitul lunar mediu pe membru de familie trebuie să fie de cel mult 1.115 

lei pentru ca elevul să fie eligibil. 

Tichetele vor fi alimentate la începutul anului școlar și pot fi utilizate doar pentru 

achiziția de rechizite și haine necesare frecventării școlii. 

Banii vor fi alocați de Ministerul Fondurilor Europene prin Schema Națională de 

Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați (SNSED), în cadrul Programul 

Operațional POAD. 

Tichetele sociale vor fi distribuite de Instituția prefectului către autoritățile 

administrației publice locale de pe raza teritorială unde își au domiciliul 

destinatarii finali. 

Cererile se pot depune, pentru anul școlar 2020-2021, în perioada 24 august – 

4 septembrie 2020. 

 



DOCUMENTE NECESARE: 

• „actele de identitate ale părinților sau actul de identitate al 

reprezentantului legal, atât în original, cât și copie; 

• documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original 

și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare), 

încuviințare a adopției; 

• dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura 

plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ 

dispoziția autorității tutelare, potrivit legii); 

• certificatele de naștere ale copiilor (original și copie); 

• dovada înscrierii la grădiniță/ școală; 

• certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz); 

• certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie; 

• acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, 

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); 

• hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată 

preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o 

pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, 

după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după 

caz); 

Cei 500 de lei de pe tichetul social trebuie cheltuiți timp de un an de la data 

emiterii, însă numai pe baza actului de identitate al titularului. Tichetele pot fi 

utilizate doar în anumite magazine, fiecare persoană urmând să primească lista 

acestora. 

 


