
ANEXA NR. 2

La Dispozitia nr"

PRECIZARI
Referitoare la conditiile de acordare tichetelor sociale educationale pentru rechizite prevazute de OUIG
nr.133/2020 pentru copiii din invatamantul de stat primar/gimnazial, conf. art. 2, lit. k :

- Sa fie inscrisi intr-o unitate de invatamant de stat primar sau gimnazial;
- Venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie 2020 sa fie de maximunn

1115lei, reprezentand jumatate din salariul debaza minim brut pe tara.

In cazul copiilor inscrisi in ciclul primar sau gimnazial,la stabilirea venitului net pe membru de
familie SE IAU IN CALCUL toate veniturile pe care membrii familiei acestora le realizeaza, inclusiv:

Indemnizatia de somaj;
Indemnizatia cu caracter permanent ( inclusiv indemnizatia de handicap);
Alocatia de stat pentru copii;
Alocatii de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament;
Burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii;
Creante legale;
Conventii civile de intretinere aflate in executare
Venituri din arenda, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de bunurile
imobile ( terenuri si cladiri) aflate in proprietatea familiei.

Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc prin documente eliberate de angajator, der

organele fiscale sau alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori
dispozitii de stabilire a drepturilor.



ANEXA NR. I

La Dispozitia nr.

PRECIZARI
Referitoare la conditiile de acordare tichetelor sociale educationale pentru rechizite prevazute de OU.G
nr. 133/2020pentru copiii prescolari, conf. art. 2,lit. j :

- Sa fie inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar de stat;
- Venitul mediu net lunar pe membru de familie in luna precedent depunerii cererii sa nu

depaseasca 284lei.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile impo;zabile
si neimpozabile, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de intretinere fata de copii si/sau faja cle
parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara.

NU SE IAU IN CALCUL :

a) Sumele primite cu titlu de prestatii sociale inbazalegii nr. 416/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu -odificarite si completarile
ulterioare ( indemnizatia de handicap);

b)
c)

Alocatia de stat pentru copii;
Ajutorul social acordat inbazalegii nr. 416/2001si nici alocatia pentru sustunerea familiei
acordata in baza Legii nr. 27 7 /2010;

d) Ajutorul pentru incalzirea locuinteiacordat acordat inbaza OUG nr. 70l20ll;
e) Ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele dinL

fonduri externe nerambursabile:
Burse, sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv sustinerii educatiei prescolarilor,
elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
aftor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
sumele primite din activitatea de zilier, in conditiile legii nr.52/2011;
Sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii Ia programe de
formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituii satariale;
Sumele primite cu titlu de ajutor temporar sau ocazional din partea unor personae fizice sau
juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta;

Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc prin documentele eliberate de angajator, fls
organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont,
decizii, ori dispozitii de stabilire a drepturilor.
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