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Tichete Sociale pentru Sprijin Educațional

LEGISLAȚIE:

1

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 133/2020 cu modificările și completările ulterioare, 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.

2

GHIDUL DE UTILIZARE A TICHETELOR SOCIALE, PE SUPORT ELECTRONIC, PENTRU SPRIJIN

EDUCAȚIONAL - Proiect cofinanțat din Fondul de Ajutor European pentru cele mai defavorizate

Persoane prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD 2014 - 2020)

3

LEGEA NR. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind

din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
4

ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001

- 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002
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❑ 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, cu modificările şi completările

ulterioare;

❑ Copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial - copiii înscrişi în

învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul

naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de

rechizite şcolare în anul şcolar 2001 - 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de

familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe

ţară;
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SPRIJIN EDUCAŢIONAL
Sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport

electronic în valoare de 500 lei

CATEGORII DE PRODUSE
care pot fi achiziționate

❑ ÎMBRĂCĂMINTE

❑ ÎNCĂLȚĂMINTE

❑ RECHIZITE



Tichete Sociale Sprijin  Educational,  Anul scolar 2022 / 2023

Beneficiari Criterii Eligibilitate Note

Copiii cei mai 
dezavantajați din 
învățământul de 

stat preșcolar 

Copilul este înscris într-o unitate

de învățământ preșcolar,

conform Legii educației naționale

nr. 1 / 2011;

Venitul lunar pe membru de

familie este de până la de două

ori nivelul venitului minim

garantat pentru o persoană

singură (nivel VMG / VMI luna

iulie 2022)

Acordarea tichetelor este
condiționată de frecvența regulată
la grădiniță.
Stimulentul educațional se acordă,
la cerere, unuia dintre părinți.
La stabilirea venitul lunar pe
membru de familie vor fi
exceptate categoriile de venituri
enumerate în norme aplicare Legii
248/2015.



Tichete Sociale Sprijin  Educational,  Anul scolar 2022 / 2023

Beneficiari Criterii Eligibilitate Note

Copiii cei mai 
dezavantajați din 
învățământul de 

stat primar

Venitul mediu net lunar pe membru de

familie, realizat în luna iulie a fiecărui an,

este de maximum 50% din salariul de bază

minim brut pe țară (2.550 lei in iulie 2022);

La stabilirea venitului mediu net lunar pe
membru de familie, vor fi luate în
considerare absolut toate veniturile:
indemnizația de șomaj, creanțe legale,
convenții civile de întreținere, indemnizații
cu caracter permanent, alocații de stat
pentru copii, alocații de întreținere pentru
copii, burse pentru elevi și studenți, ajutorul
acordat soțiilor celor care satisfac serviciul
militar obligatoriu, arenda, chiriile, alte
fructe civile, naturale sau industriale,
produse de acestea.

Stimulentul educațional se acordă,
la cerere, unuia dintre părinții
elevului, înregistrată până la data
de 1 septembrie la primărie sau la
școala la care elevul este înscris.



Tichete Sociale Sprijin  Educational,  Anul scolar 2022 / 2023

Beneficiari Criterii Eligibilitate Note

Copiii cei mai 
dezavantajați din 

învățământul de stat 
gimnazial

Venitul mediu net lunar pe membru de

familie, realizat în luna iulie a fiecărui an,

este de maximum 50% din salariul de bază

minim brut pe țară (2.550 lei in iulie 2022);

La stabilirea venitului mediu net lunar pe
membru de familie, vor fi luate în
considerare absolut toate veniturile:
indemnizația de șomaj, creanțe legale,
convenții civile de întreținere, indemnizații
cu caracter permanent, alocații de stat
pentru copii, alocații de întreținere pentru
copii, burse pentru elevi și studenți, ajutorul
acordat soțiilor celor care satisfac serviciul
militar obligatoriu, arenda, chiriile, alte
fructe civile, naturale sau industriale,
produse de acestea.

Stimulentul educațional se acordă, la
cerere, unuia dintre părinții elevului,
înregistrată până la data de 1 septembrie
la primărie sau la școala la care elevul

este înscris.


