JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI BAIA

ANUNȚ
cu privire la acordarea tichetelor sociale pe suport
electronic, pentru sprijin educaţional

În conformitate cu prevederile OUG 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile,
precum şi unele măsuri de distribuire a acestora vă aducem la cunoștință următoarele:
Primăria comunei Baia anunță începerea perioadei de primire a solicitărilor pentru acordarea
tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
Acțiunea se va derula în intervalul 25 august - 4 septembrie 2020, la sediul primăriei, în cadrul
programului cu publicul.
Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin
material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază, în
anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în
cuantum de 500 de lei/an școlar.
Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului.
Tichetele sociale vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare
frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură,
ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație
necesare frecventării școlii și grădiniței.
Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei BAIA ;
 pentru copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial venitul
lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an nu trebuie să
depășească 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, adică maxim 1.115 lei net/
membru de familie)
 pentru copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar - copii preşcolari
înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului
educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
(adică venitul 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, cu modificările şi completările ulterioare ( maxim 284 lei net/ membru de familie).
 să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.
Pentru a beneficia de aceste drepturi se va intocmi un dosar care va cuprinde următoarele
documente:
 acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal (copie);
 cerere (formularul se obține de la sediul primăriei)
 documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, (unde este cazul) (copie),
 certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținere (copie);
 dovada înscrierii la grădiniță/ școală
 certificat de căsătorie părinți (după caz); (copie);
 certificat de deces părinte (unde este cazul); (copie);
 acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei (în luna iulie 2020), 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) ;
 alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
Prima evaluarea cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 7-14
septembrie 2020, urmând ca Primăria comunei Baia să înainteze lista destinatarilor finali către
Instituția Prefectului Județului Suceava până la data de 15 septembrie 2020.
Primăria comunei Baia prin compartimentul de specialitate are obligația de a actualiza lunar Lista
destinatarilor finali care va fi actualizată și înaintată lunar Instituției Prefectului Județului Suceava, ca
atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se
regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.
Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de zile
de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate
numai în anumite magazine.
Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

