
 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 

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

 

 

Primăria Orașului Târgu Frumos, prin Direcția de Asistență Socială, demarează 

acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe support electronic 

pentru sprijin educational, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați 

care beneficiază de sprijin educational pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 

sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 

distribuire a acestora. 

 

 

Beneficiari conform O.U.G. nr. 133/2020 sunt: 

a. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar; 

b. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar; 

c. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial. 

 

Copiii cei mai dezavantajați – copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, primar sau 

gimnazial, care provin din familiile care au venitul mediu pe membru de familie sub 284 lei 

pentru preșcolari sau 50% din salariul minim brut pe țară, respectiv sub 1115 lei pentru cei din 

învățământul primar și gimnazial. 
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Sursa de finanțare a programului: 

- fondurile europene prin Programul operațional POAD 2014-2020, fiind decontate în limita 

bugetului disponibil pentru această măsură. 

 

 

Tichetele sociale electronice pentru sprijin educațional: 

- Valoarea nominală este de 500 de lei/an școlar, valoare care poate fi actualizată anual prin 

Hotărâre a Guvernului; 

- Nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar; 

- Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru 

achiziţionarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, respectiv  

acoperirea cheltuielilor ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa 

materialelor școlare (rechizite necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, 

stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare ăn școli și grădinițe), 

precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 

- Se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale; 

- Nu poate să fie diminuată în niciun mod această valoare. 

 

Documentele pentru preșcolari vor fi depuse la Primăria Orașului Târgu Frumos la Direcția 

de Asistență Socială, iar pentru învățământul primar și gimnazial vor fi depuse la Unitatea 

Școlară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


