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PENTRU TICHETE EDUCAȚIONALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU RECHIZITE ȘI ALTE 

MATERIALE ȘCOLARE 
 

Pentru preșcolari, cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se 
întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare 
privind componența familiei și a veniturilor, la primăria comunei în a cărei rază teritorială își 
are domiciliul sau reședința familia, în luna imediat următoare îndeplinirii condițiilor de 
acordare”. 

Pentru elevi (ciclul primar și ciclul gimnazial), cererile pentru stabilirea și acordarea 
sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele 
doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ 
unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar, adică până pe 
10 septembrie 2022. 

 
Condițiile pentru copiii de la grădiniță (preșcolari): 

 Preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea 
sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 248/2015 stabilește ca fiind familii defavorizate acele familii care au venitul 
lunar pe membru de familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat 
pentru o persoană singură (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o 
persoană singură înseamnă 298 lei). 

 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate 
veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării 
stimulentului educațional. 

 Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de 
reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind 
componența familiei și a veniturilor, la primăria comunei în a cărei rază teritorială își 
are domiciliul sau reședința familia, în luna imediat următoare îndeplinirii condițiilor 
de acordare”. 
 

Condițiile pentru elevi (clasele Primar – Gimnaziu): 
 Elevii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de 

venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002. 
 Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în 

întreținere 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 baza minim brut pe țară 
(salariul minim brut în 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON). 

 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate  
documentele doveditoare pentru venitul realizat de fiecare membru al familiei. Se iau in 
calcul inclusiv alocațiile copiilor (se depune cuponul de alocație) si bursele școlare (e 
necesara adeverința de la unitatea unde este elev din care sa reiasă daca a beneficiat sau 
nu de bursa in luna iulie 2022). Persoanele majore care nu au realizat venituri in luna iulie 
2022 vor completa declarație pe propria răspundere. 

https://www.edupedu.ro/scoala-incepe-peste-o-luna-structura-anului-scolar-2022-2023-si-principalele-modificari-din-noul-rofuip/


 Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de 
reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind 
componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este 
înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar (10 septembrie) 
pentru anul școlar 2022-2023). Dosarul va conține copii după certificatele de naștere 
ale tuturor membrilor familiei. 

 Conform legii, prin familie se înțelege: 
o soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună; 
o bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și 

se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială; 
o persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună 

cu aceasta”. 
 

BENEFICIARII CARE AU OBTINUT TICHETE SOCIALE IN ANUL 2021-2022 TREBUIE 
SA DEPUNA DOSARUL PANA PE DATA DE 6 SEPTEMBRIE! 
DOSARELE TREBUIE SA FIE COMPLETE. NU SE ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE; 
NU SE ADMITE DEPUNEREA DE  DOSARE DUPA TERMENUL STABILIT; 
 

 
DOSARE PENTRU RECHIZITE SCOLARE 

 

Pentru obținerea de rechizite școlare părinții sau reprezentanții legali ai elevilor vor 

completa doar cererea anexata. 

Nu este nevoie de documente justificative in condițiile in care acestea au fost depuse la 

dosarul pentru tichete sociale, condițiile fiind identice. 

Termenul de depunere a cererilor de acordare a rechizitelor este 10 septembrie 2022. 


