
 

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU 

TICHETUL  SOCIAL PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL  

CONFORM O.U.G. nr. 133/2020 
 

 

- Cerere tip (de la Compartiment Asistență Socială) 

- Original/copie xerox după Cartea de identitate a  părinților  

- Copie xerox după Certificatul  naștere a părinților 

- Copie xerox după  Certificatul de  căsătorie 

- Copie xerox după Certificatul de nastere a copiilor 

- Copie xerox după Cartea de identitate a copiilor peste 14 ani 

- Copie xerox după Certificatul de deces 

- Adeverinta de stare materiala  de la Primăriei- Registrul agricol 

- Adeverinta de venit impozabil de la Finante Botosani ambii părinti- se depune cerere 

la Primaria Vorona – Compartiment Asistență Socială 

- Adeverinta de la școala pentru copil/copii pentru anul scolar 2020-2021   

- Adeverinta de salariat cu salariul brut și net aferent  lunii iulie 2020 

- Cupon  indemnizatie de somaj aferent lunii iulie 2020 

- Cupon indemnizatie pentru cresterea copilului de pana la 2 ani aferent lunii iulie 2020 

- Cupon pentru stimulent de inserție aferent lunii iulie 2020 

- Cupon pensie de urmaș, agricultor sau de stat aferent lunii iulie 2020 

- Cupon îndemnizație pentru grad de handicap aferent lunii iulie 2020 

- Cupon alocație de plasament familial aferent lunii iulie 2020 

- Copie xerox Hotărâre de divort definitiva 

- Copie xerox mandat postal pentru pensia de întreținere aferent lunii iulie 2020 

- Cupon alocație de stat sau extras de cont pentru Alocația de stat pentru copii aferent 

lunii iulie 2020 

- Extras de cont de la banca pentru cei care au  de subvenție A.P.I.A aferent perioadei 

ianuarie- iulie 2020 

- un dosar cu șina 

CERERILE SE DEPUN ÎN PERIOADA 01.09.2020- 10.09.2020 

 



 

Începând de marți, 01 septembrie  până joi, 10 septembrie, Compartimentul 

Asistență Socială din cadrul Primăriei Vorona primește cereri pentru acordarea 

tichetelor sociale pentru sprijinul educațional preșcolarilor/elevilor proveniți din 

familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în 

conformitate cu O.U.G nr.133/2020. 

Pentru a se respecta regulile impuse de autorități cu privire la COVID-19 

dosarele pentru Tichetul social pentru sprijin educațional conform Ordonanței 

de Urgență nr. 133/2020 se depun după următorul program : 
 

Nr. crt Satul Data de depunere a dosarului 

1 VORONA CENTRU 01.09.2020 

2 VORONA NOUA 01.09.2020 

3 CHISCOVATA 02.09.2020 

4 VORONA TEODORU 03.09.2020 

5 VORONA MARE 04.09.2020 

6 JOLDESTI 07.09.2020 

7 ICUSENI 09.09.2020 

8 POIANA  10.09.2020 

 

➢ TICHETUL SOCIAL PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL SE ACORDĂ 

URMĂTOARELOR CATEGORII DE COPII : 

➢ copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădinită); 

➢ copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar( clasele I-IV); 

➢ copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial(clasele V-VIII) 

 

➢ VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 284 

LEI/LUNAR  pentru copii din învățământul de stat preșcolar; 

➢ VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 1.115 

LEI/LUNAR  pentru copii din învățământul de stat primar și gimnazial. 

 

➢  LA PĂRINȚII CARE SUNT PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE CU SAU 

FĂRĂ CONTRACT DE MUNCĂ, COPII NU VOR BENEFICIA DE TICHETUL 

SOCIAL PENTRU SPRIJINUL EDUCAȚIONAL. 

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea 

de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru 

pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de 

vestimentație. 

Tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de 

identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. 

Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului. 

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport 

electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 

legal  al copilului. 


