
ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
PRIMARUL COMUNEI MOAC~A 

D I S P O Z I T I A NR. 65/2020 
privind stabilirea modalitatilor de identificare ~i verificare in comuna Moac~a, a 

destinatarilor finali in cadrul S.N.S.E.D., conform O.U.G. nr. 133/2020 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
Analizand Referatul nr. 1684/08.09.2020 a persoanei responsabile cu atributii de asistenta 

sociala 'in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a, prin care propune 
aprobarea modalitatilor de identificare ~i verificare a destinatarilor finali 'in vederea acordarii de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, in cadrul S.N.S .E.D; 

~ A vand in vedere · adresa Institutiei Prefectului judetului Covasna nr. inreg. 
9564/17 .08.2020, inregistrata la Primaria comunei Moac~a cu nr. 1596/18.08.2020; 

In baza prevederilor: 
-art.l, art. 3 alin. (2), art .4 alin . (4)-(5), art. 5 alin. (!), art. 12, precum ~i cap.C pct. 3 din . 

anexa nr. 2 la O.U.G . nr. 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei 
mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum ~i unele 
masuri de distribuire a acestora; 

in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. d ~i alin. (5) lit. c coroborat cu art. 129 
alin. (7) lit. a ~i b ~i art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. - Se desemneaza doamna Molnar Hajnal, ca persoana responsabila la nivelul 
comunei Moac~a pentru implementarea Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai 
defavorizati, 'in scopul acordarii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. 

Art. 2. - Se aproba modalitatile de identificare ~i verificare a destinatarilor finali in cadrul 
Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, in scopul acordarii tichetelor sociale 
pe suport electronic pentru sprijin educational, conform anexei la prezenta dispozitie din care face 
parte integranta. 

Art. 3. - Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria comunei 
Moac~a, 'in termen de 30 de zile de la comunicare, 'in conditiile Legii nr. 544/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.4. - Cu aducere la indeplinire a prezentei dispozitii se 'incredinteaza doamna Molnar 
Hajnal, persoana responsabila cu atributii de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Moaqa. 

Contrasemneaza 
Secretar general al comunei Moac~a 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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Anexa la Dispozitia nr. 65/2020 

PROCEDURA. 
privind modalitatile de identificare ~i verificarea destinatarilor finali in cadrul 

Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational (S.N.S.E.D.) la nivelul 

comunei Moac~a, judeful Cov:1sna 

Capitolul I 
Dispozifii generate 

Art. 1. Prezenta procedura stabile$te in acord cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020, 
modalitatile de identificare $i de verificare a destinatarilor finali in vederea acordarii 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational , acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum $i masurile de distribuire a acestora. 

Art. 2. Scopul aprobarii prezentei proceduri il reprezinta cunoa$terea modului in 
care compartimentul de specialitate a primariei participa la sprijinirea uneia dintre cele mai 
afectate categorii de persoane in aceasta perioada generata de criza COVID-19, cea a 
copiilor celor mai dezavantajati din invatamantul de stat pre$colar, primar $i gimnazial, 
fara sprijin material, prin asigurarea de material $Colare (rechizite $i vestimentatie) 
necesare frecventarii $Colii. 

Capitolul II 
Cadrul legal 

1. O.U.G. nr. 133/2020 pivind unele imasuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizati care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic 
pentru sprijin educational, acordate din fonduri externe nerainbursabile, precum $i unele 
masuri de distribuire a acestora. 
2. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
3. Legea nr. 272/2004 privind protectia $i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
4. Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul pre$colar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
5. H.G. nr. 15/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul pre$colar a copiilor proven ind din 
familii defavorizate $i procedura de acordare a tichetelor sociale pentru -gradinita, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
6. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 
7. H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normeor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile $i completariole 
ulterioare, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
8. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei ,republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
9. O.G.nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite $COlare in anul $Colar 2001-2002, 
aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 126/2002, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
10.O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 
11. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu caracter 
personal $i privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE. 



12. Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlainentului European ~i al Consiliului din 11 
martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Capitolul III 
Definitii 

Art. 3. In sensul prezentei Proceduri se definesc urmatorii termeni: 
a) POAD - Programul operational ,,Ajutorarea persoanelor defavorizate, finantat din 
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane in Romania CCI 
2014R005FMOP001 (FEAD), aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei C 
(2015)7016 final din 16 octombrie 2015. Decizia de punere in aplicare a Comisiei C 
(2017)1086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020, de 
modificare a Deciziei de punere in aplicare a C (2014) 9102; 
b) precaritate materiala de baza-lipsa materialelor ~colare - asistenta constand in 
acordarea de materiale scolare, pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educational, distribuite gratuit destinatarilor finali prevazuti la art. 3 alin. (2)din OUG nr. 
133/2020; 
c) destinatar final - destinatar final eligibil in cadrul Schemei nationale de sprijin 
pentru elevii cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin in cadrul POAD, astfel cum 
este aceasta definita la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului 
European ~i al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat . 
celor mai defavorizate persoane, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i in 
conformitate cu legislatia nationala; 
d) domiciliul/re~edinta - reprezinta adresa la care persoana declara ca are locuinta 
principala/secundara, trecuta ~i in documentul de identitate al persoanei; 
e) beneficiar-Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, 
responsabil de initierea ~i implementarea operatiunilor prevazute la art. I referitor la 
masura de acordare a materialelor ~colare, pe baza de tichete sociale pe suport electronic 
pentru sprijin educational, ~i asistenta tehnica, precum ~i autoritatile cu responsabilitati in 
gestionarea, controlul ~i iimplementarea programului operational in ceea ce prive~te 
implementarea operatiunilor de asistenta tehnica; 
f) organizatie partenera - institutia prefectului ~i autoritatile administratiei publice 
locale; 
g) tichet social pe suport electronic pentru sprijin educational - bilet de valoare pe 
support electronic care se acorda destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de 
acoperirea precaritatii materiale de baza, respectiv lipsa materialelor ~cotare, 1n conditiile 
prezentei ordonante de urgenta; 
h) unitati afiliate - unitati care comercializeaza materiale ~colare, care se afla pe lista 
unitatii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational ; 
i) materiale ~colare - rechizite necesare frecventarii ~colji - articole de papetarie, 
cajete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane ~i alte articole necesare in ~coli ~i 
gradinite -, precum ~i articole de vestimentatie necesare frecventarii ~colii ~i gradinitei; 
j) masuri auxiliare - activitatile prevazute in plus fata de oferirea de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educational, cu scopul de a atenua excluziunea sociala 
~i/sau a rezolva urgentele sociale, incluziunea sociala ~i incurajarea frecventei ~colare intr
o maniera mai autonomizanta ~i mai sustenabila, cum ar fi masuri de educatie cu privire la 
incurajarea frecventarii ~colii, asigurarea igienei corporale ~i a locuintei proprii, orientare 
~colara ~i/sau profesionala ~i sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la 
serviciile medicale, recomandari educationale ~i cultural; 
k) copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat pre~colar - copii pre~colari 
inscri~i in invatamantul de stat care indeplinesc conditiile pentru obtinerea sprijinului 
educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind 



stimularea participarii in invatamantul pre$colar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
1) copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat primar/gimnazial - copiii 
inscri$i in invatamantul de stat, primar $i gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit 
stabilite in Programul national de rechizite $Colare, conform Ordonantei Guvemului nr. 
33/2001 privind acordarea de rechizite $COlare in anul $Colar 2001-2002, aprobata cu 
modificari $i completari prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in intretinerea 
familiilor al caror venit mediu net lunar pe menbm· de familie, realizat in luna iulie a 
fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara; 
m) sprijin educational - sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport 
electronic pentru achizitionarea de inateriale scolare copiilor celor mai dezavantajati din 
invatainantul de stat pre$colar primar/gimnazial; 
n) venituri- totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le 
realizeaza/primesc ca urmare a unei activitati salarizate, independente sau agricole, a$a 
cumn sunt acestea definite in Codul Fiscal, din valorificarea, folosirea sau cedarea unor 
bunuri aflate in proprietate, precum $i cele care provin din drepturi de asigurari sociale de 
stat, asigurari de $Omaj, asistenta sociala, obligatii legale de intretinere, alte indemnizatii, 
alocatii $i ajutoare cu caracter permanent sau creante legale. 

Capitolul IV 
Destinatari finali 

Art. 4. (1) Destinatarii finali ai Schemei nationale de spnJ m pentru elevii cei mai 
defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educational (S.N.S.E.D). aprobata prin OUG nr. 133/2020, sunt: 
a. copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat pre$colar; 
b. copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat primar; 
c. copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat gimnazial. 
(2) Prezenta procedura stabile~te modalitatile de identificare ~i verificare a destinatarilor 
finali. 

Capitolul V 
Identificarea destinatarilor finali 

Art. 5. Identificarea destinatarilor finali la nivelul Comunei Moaqa se realizeaza 
prin eel putin una din urmatoarele modalitati: 
-consultarea bazei de date ale primariei comunei Moac~a cu beneficiarii de alocatie pentru 
sustinerea familiei in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru su·stinerea familiei, 
republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, respectiv de stimulent educational 
sub forma de tichete sociale in baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 
invatamantul pre~colar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile $i 
completarile ulterioare; 
-consultarea bazei de date cu beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- afi~area de anunturi pe site-ul primariei comunei Moaqa, campanii de informare la 
avizierele din comuna; 
-consultarea registrului agricol, precum ~i a evidentei fiscale din cadrul Primariei comunei 
Moac~a; 
-prin depunerea unei cerere si a declaratiei pe propria raspundere, conform modelului din 
anexa la prezenta Procedura, din care face parte integranta, adresata institutiei noastre de 
catre persoana/persoanele care indeplinesc conditiile de acordare, in situatia in care nu se 
regaseste/regasesc in niciuna din bazele de date ale compartimentului de asistenta sociala, 
insotita de documente justificative; 



- informarea reprezentantilor unitatilor de invatamant pre~colare/~colare pentru ca acestea 
sa aduca la cuno~tinta parintilor posibilitatea de a beneficia de acest sprijin educational 

Capitolul VI 
Conditiile de acordare ~i verificarea eligibilitatii destinatarilor finali 

Art. 6. (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprij in educational, 
denumite in continuare "sprijin educational", se acorda pe baza de cerere ~i declaratie pe 
propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei ~i veniturile 
realizate de catre membrii acesteia. 
(2) Cererea ~i declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (1) se completeaza de 
catre reprezentantul familiei cu domiciliul sau re~edinta in comuna Moac~a. 
(3) Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are 
capacitate deplina de exercitiu, de regula parintele, ori, in cazurile prevazute de lege, 
tutorele sau curatorul persoanei indreptatite sa beneficieze de sprijin educational. 

Art.7. (I) Cererea ~i declaratia pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare 
privind componenta familiei ~i veniturile realizate de membrii acesteia, se inregistreaza 
intr-un registru special de catre persoana cu atributii de asistenta sociala, conform 
modelului anexat la prezenta procedura. 
(2) in cazul in care familia are mai multi copii, se intocmesc dosare separate pentru 
categoria prescolar si primar cu gimnazial, in dosare se pastreaza ~i actele care au stat la 
baza stabilirii dreptului. 

Art. 8. (1) Componenta familiei se dovede~te cu actele de identitate ale 
solicitantului ~i ale membrilor familiei ~i, dupa caz, cu urmatoarele acte in copie: 
a) certificatele de na~tere ale copiilor; 
b) actul de identitate a parintilor cu domiciliul sau resedinta in comuna Moaqa; 
c) hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului , 
potrivit legii; 
d) actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 
e) acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant in 
conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a); 
f) acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu 
handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in 
intretinere; 
g) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei (livretul de familie, 
etc). 

Art. 9. Pentru anul ~colar 2020-2021 cererile se depun de catre reprezentantul 
familiei sau de catre reprezentantul legal al copilului , la sediul Primariei comunei Moaqa, 
insotite de urmatoarele documente justificative: 
a) acte de identitate ale parintilor /reprezentantului legal ( in original ~i copie ); 
b) documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal, in original ~i copie, dupa 
caz (hotarare judecatoreasca de incredintare, incuviintare a adoptiei ; dispozitia 
conducatorului Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului/ hotararea 
instantei de judecata pentru masura plasamentului, hotararea judecatoreasca de instituire a 
tutelei/ dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii) ; 
c) certificatele de na~tere ale copiilor ( original ~i copie ); 
d) hotararea instantei de judecata privind delegarea temporara a autoritatii parinte~ti 
pe duratalipsei parintelui/parintilor, in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in 
strainatate; 
e) dovada inscrierii la gradinita/ scoala; 
f) certificat de casatorie parinti in original ~i copie ( dupa caz); 
g) certificat de deces parinte ( unde este cazul) in original ~i copie; 
h) acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei , eliberate de 
angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, 



extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor, precum orice acte din care 
rezulta realizarea unui venit (dupa caz); 
i) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pentru o 
perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate ~i nu 
participa la intretinerea copiilor ~i, dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta 
familiei (dupa caz). 

Art.10. (1) Cererile pentru acordarea sprijinului educational se solutioneaza in 
termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii . .. 
(2) In cazul in care exista neclaritati, neconcordante intre documentele depuse de solicitant 
~i evidentele proprii (registrul agricol, registrul de rol) in vederea solutionarii cererii, 
persoana desemnata de primar poate efectua ancheta sociala la domiciliul su, dupa caz, la 
re~edinta solicitantului, pentru verificarea situatiei declarate. 
(3) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanei care a efectuat ~i au 
semnat ancheta sociala. 
( 4) In cazul in care solici tantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea 
anchetei sociale se considera ca familia acestuia nu indeplinqte conditiile de acordare a 
sprijinului educational. 

Art. 11. (1) Dreptul Ia sprijinul educational se stabile~te prin dispozitia primarului. 
· (2) Dispozitia, impreuna · cu anexa acesteia, care cuprinde lista destinatarilor finali , se 
comunica Institutiei Prefectului pana la data de 15 septembrie 2020. 
(3) Pentru cererile depuse dupa data de 15 septembrie se emite dispozitie de stabilire a 
dreptului in primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna anterioara. 

Art. 12. (1) In cazul pre~colarilor, stabilirea venitului net lunar al familiei se face 
conform prevederilor Legii nr. 248/2015. 
(2) In cazul elevilor din invatamantul primar ~i gimnazial, la stabilirea venitului net lunar 
al familiei se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in 
luna iulie a anului depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari 
sociale de stat, asigurari de ~omaj, indemnizatii, alocatii ~i ajutoare cu caracter permanent, 
indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere ~i alte creante 
legale, inclusiv veniturile de la APIA ~i bursele ~colare. 
(3) In situatia in care veniturile realizate de membrii familiei sunt anuale sau periodice, 
pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu 
perioada pentru care au fost acordate. 
(4) In cazul sotilor despartiti in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al 
persoanei singure nu se iau in considerare veniturile celuilalt sot, daca se constata prin 
ancheta social, ca nu au domiciliu comun ~i nu se gospodaresc impreuna. 

Art. 13. (1) Distribuirea tichetelor pentru sprijin educational se realizeaza la sediul 
Primariei comunei Moaqa, de catre personalul desemnat. · 
(2) Predarea - primirea tichetelor se fac pe baza actului de identitate al titularului ~i a 
semnaturii acestuia data pe lista de distribuire aprobata de primar. In lipsa motivata a 
titularului, tichetele se predau sotului/sotiei/partenerului sau unui membru major din 
familie. 
(3) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritatile administratiei publice locale au 
obligatia de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau re~edinta 
acestora. 

Capitolul VII 
incetarea dreptului la acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 

educational 

Art. 14. Dreptul la acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educational inceteaza in urmatoarele situatii: 
- la cerere sau din oficiu ca urmare a modificarilor survenite in situatia economica/sociala; 



- la decesul copilului sau al titularului tichetului social pe suport electronic pentru sprijin 
educational pa.nil la numirea unui reprezentant legal al copilului; 
-prin modificarea conditiilor de eligibilitate dupa stabilirea dreptului, modificari dispuse 
prin reglemenetari legale ulterioare. 

Capitolul VIII 
Dispozitii finale 

. 
Art. 15. Datele cuprinse in formularul de cerere ~i declaratia pe propria raspundere 

privind componenta familiei ~i veniturile acesteia sunt supuse confidentialitatii. Acestea 
vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la sprijinul educational ~i al 
intocmirii unor situatii statistice, precum ~i in eventualitatea solicitarii de catre organele de 
ancheta. 

Art.16. (1) Sarcinile care le revin autoritatilor administratiei pub lice locale in baza 
prevederilor O.U.G. nr. 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de 
elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale 
pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum ~i unele masuri de distribuire a acestora, inclusiv cele continute in prezenta 
procedura, vor fi ad use la fodeplinire de persoana desemnata prin prezenta dispozitie. 
(2)Prezenta Procedura se completeaza cu dispozitiile .U.G. nr. 133/2020 privind unele 
masuri pentru sprij inirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de 
sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational 
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum ~i unele masuri de distribuire a 
acestora, precum ~i cu dispozitiile legale ulterioare in materie. 



Nr.'inregistrare 2020 ------

Subsemnatul( a) 

CERERE 

Catre, 
PRIMARIA MOAC~A . 

------------------
________ , domiciliat(a) in MOAC~A, sat 

, avand CNP 

_____________ , nr. ___ , bl. __ , sc. ___ , et. __ , 
ap. __ , solicit acordarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin 
educational, conform O.U.G. 113/2020, deoarece: 

Sunt: o parinte/oreprezentant legal/o tutore ai copiilor inscri~i la unitatea de 
invatamant de stat pre~colar/ primar/gimnazial dupa cum urmeaza: 

Nr.crt Nume ~i prenume copilului 

Venitul total al familiei este 
urmatoarele: 

CNP Unitatea de invatamiint de stat 

__________ , care se compune din 

Grupa/clasa 

Numele ~i prenumele CNP Grad de rudenie cu copilul Venit 

Venitul net mediu pe membrii de familie este: 

Anexez urmatoarele: copie dupa actele de identitate al solicitantului ~i al membrilor 

de familie, actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, 

realizat in luna ___ a.c. Declaratie pe propria raspundere. 

Va multumesc, 

Moac~a, la data de ________ _ 



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de 
sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 

educational conform O.U.G. 133/2020 

Subsemnatul/a , domicilia/a in ------ ---------- ---
Moac~a, str. _____________ , nr. __ , bl. __ , sc. __ , et. _, 
ap. __ , judetul Covasna, posesor al actului de identitate BI/CI seria. _ _ , nr. 

eliberat de ________ ___ la data de 
______ , avand CNP ____________ cunoscand dispozitiile 
art. 326 din Codul Penal al Romaniei cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria 
raspundere, ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2020 
nu depa~e~te 284 lei / 50% din salariul de baza minim brut pe tara. 

Declar, totodata, ca inteleg pe deplin consecintele declaratiei mele ~i prin 
semnarea acesteia sunt de acord ~i pe deplin con~tient ca, in cazul in care cele declarate 

· nu corespund adevarului sau sunt false ~i/sau incomplete, voi suporta toate consecintele 
legale. 

Ma angajez sa aduc la cuno~tinta autoritatilor, in scris, in termen de 5 zile, orice 
modificare aparuta fo legatura cu cele mentionate mai sus care poate conduce la 
incetarea dreptului. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara pentru acordarea de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educational, in cadrul S.N.S.E.D., care pot fi utilizate 
doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate ~i numai pentru achizitionarea 
serviciilor de sprijin educational ~i care nu permit efectuarea de operatiuni de retragere 
numerar sau preschimbare in numerar. 

Prin prezenta declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal 
sa se realizeze, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de 
Parlamentul European ~i Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind 
protectia in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ~i a 
normelor referitoare la libera circulatie a acestui tip de date cu caracter personal. 

In ceea ce prive~te transferul datelor fumizate, acestea vor face obiectul 
transferului strict catre institutiile ~i/sau autoritatile publice direct interesate ~i implicate 
in acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. 

Moaqa, 

Data: --------
Semnatura: ----- -----


