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ANUNȚ 
CRITERII ACORDARE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU 

MATERIALE ȘCOLARE, CONFORM OUG 133/2020  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 

 

 

Pot beneficia de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei pe an școlar, 

pentru materiale școlare, elevii care provin din familii care îndeplinesc criteriile de venit stabilite 

în Programul național de rechizite școlare conform OUG 133/ 2020. 

Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în 

întreținerea 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 veniturile 

pe care membrii acesteia le-au realizat în luna iulie 2022. 

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 Serviciul Contabilitate al Liceului 

„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, în perioada 5 -  9 septembrie 2022. 

Acte necesare: 

- Cerere tip; 

- Adeverințe pentru membrii familiei cu venitul net pe luna iulie 2022/cupon de pensie/ 

talon șomaj/ alte documente care atestă venitul net care să nu depășească 50% din salariul 

de bază minim brut pe țară, adică să nu depășească suma de 1275 lei/ membru; 

- Adeverințăde venit de la Administrația Financiară; 

- Declarație la notar pentru cei care nu lucrează, din care să rezulte că în luna iulie 2022 nu 

au realizat nici un venit impozabil; 

- Copii certificate de naștere pentru frați, surori, adeverințe de la școală dacă sunt elevi sau 

studenți, pentru anul școlar 2022 – 2023; 

- Copie CI părinți. 
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