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DISPOZITIE
Referitor la: aprobarea modalitatilor de identificare §i verificare a destinatarilor finali in cadrul 

S.N.S.E.D., la nivelul municipiului Slatina

Avand in vedere:
- referatul Directfei de Asistenja Sociala Slatina inregistrat sub nr. 8031/01.09.2020, referitor la 

modalitaji de identificare §i verificare a destinatarilor finali in cadrul S.N.S.E.D., la nivelul municipiului 
Slatina;

prevederile art. 4 alin. (4) din OUG nr. 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi cei mai defavorizaji care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale 
pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri exteme nerambursabile, precum si 
unele masuri de distribuire a acestora;

In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit. d) §i alin. (5), lit. c), coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. b) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:

Art.l. Se aproba modalitatile de identificare §i verificare a destinatarilor finali in cadrul S.N.S.E.D. 
la mvelul municipiului Slatina, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta dispozifie.

Art.2. Directia de Asistenta Sociala Slatina va lua masurile necesare pentru punerea in aplicare a 
prezentei dispozitii. y
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Anexa la Dispozifia Primarului nr... .2020

Modalitafi de identificare §i verificare 
a destinatarilor finali in cadrul S.N.S.E.D. la nivelul Municipiului Slatina

> Activitatea de identificare §i verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei naponale de 
sprijin pentru elevii cei mai defavorizafi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic 
pentru sprijin educational (S.N.S.E.D.) la nivelul Municipiului Slatina, se va realiza prin intermediul 
Directiei de Asistenta Sociala Slatina (DAS Slatina).

> Prin sprijin educational se intelege sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe 
suport electronic pentru achizi{ionarea de materiale §colare copiilor celor mai dezavantajati din 
inva(amantul de stat pre§colar primar/gimnazial

> Au calitatea de destinatari finali §i beneficiaza de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educational:

1. copiii cei mai dezavantajaji din invajamantul de stat pre§colar;
2. copiii cei mai dezavantajati din invajamantul de stat primar;
3. copiii cei mai dezavantajati din invajamantul de stat gimnazial, 

definifi astfel:
a) copiii cei mai dezavantajati din invafamantul de stat pre§colar - copii pre§colari inscri§i in 

mva(amantul de stat care indeplinesc condifiile pentru obfinerea sprijinului educational 
acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invajamantul pre§colar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 
modificarile §i completarile ulterioare;

b) copiii cei mai dezavantajati din invafamantul 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 OG nr. 33/2001 privind acordarea de 
rechizite §colare in anul §colar 2001-2002, aprobate cu modificari §i completeri prin Legea 
nr. 126/2002, respectiv care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe 
membra de familie, realizat in luna iulie a fiecarai an, este de maximum 50% din salariul 
de baza minim brat pe (ara.

> (1) Beneficiaza de sprijin educational copiii din familiile defavorizate formate din sot, sotfe 
§i copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.

(2) Beneficiaza de sprijin educational §i copiii din familiile defavorizate formate din persoana 
singura §i copiii aflati in intretinerea acesteia §i care locuiesc impreuna cu aceasta.

(3) Pentru acordarea sprijinului educational se considera familie §i barbatul §i femeia 
necasatoriti, cu copiii lor §i ai fiecaraia dintre ei, care locuiesc §i gospodaresc impreuna.

(4) In conditiile in care copiii frecventeaza cursurile (pre)§colare in alta localitate fata de 
domiciliul parintelui, dar se afla in intretinerea acestora, conditia de a locui impreuna poate fi 
considerate indeplinita daca motivul locuirii separate este apreciat prin ancheta sociala ca justificat.

> DAS Slatina are urmatoarele atributii cu privire la implementarea S.N.S.E.D.:
a) identifica, intocme§te §i i§i asuma listele cu destinatarii finali, cu evidentierea separate a 

acestora;
b) intocme§te listele destinatarilor finali la nivelul municipiului Slatina, separat pe cele trei 

categorii prevazute la pet. 3, care vor cuprinde: numele §i prenumele, adresa de domiciliu 
§i codul numeric personal ale acestora/unui parinte/reprezentant legal/tutore;

c) listele cu destinatarii finali se transmit primarului spre aprobare, separat pentru cele trei 
categorii de destinatari finali, iar, ulterior, se transmit Institutiei Prefectului Olt, pana la 
datade 15 septembrie;

d) actualizeaza lunar listele cu destinatarii finali, cu evidenjierea separate a acestora pe cele 
trei categorii §i le supune spre aprobare primarului;

®) organizeaza sesium de selectare a destinatarilor finali prin stabilirea perioadei de depunere 
a cererilor §i a documentelor necesare;

f) realizeaza anchete sociale pentru persoanele care nu au domiciliul in municipiul Slatina



g) sau in orice situate in care exista suspiciuni cu privire la eligibilitatea solicitantului;
h) colaboreaza cu institufiile §colare pentru informarea parinfilor §i respectiv identificarea de 

noi beneficiari de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational;
i) la solicitarea Institutiei Prefectului, transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educational impreuna cu informaJiile necesare privind lista 
umtajilor afiliate de pe raza teritoriala imde ace§tia i§i au domiciliul sau re§edin|a.

j) dupa caz, pentru destinatarii finali nedeplasabili, asigura serviciul de livrare a tichetului 
electronic la domiciliul sau rezidenja acestora, pe baza solicitarii beneficiarului/a unui terj, 
mso|ita de documente medicale (ex. adeverin|a emisa de medicul de familie, s.a.) din care 
rezulta ca beneficiarul este nedeplasabil;

k) intocmesc §i transmit Institujiei Prefectului toate documentele solicitate in aplicarea 
programului §i arhiveaza documentele timp de 3 ani;

l) datele personale ale destinatarilor finali urmeaza sa fie colectate, stocate §i gestionate cu 
respectarea normelor de protecjie a datelor cu caracter personal.

6. Identificarea destinatarilor finali la nivelul municipiului Slatina se realizeaza prin cel pu{in 
una din urmatoarele modalita{i:

a) baza de date a DAS Slatina cu beneficiarii de:
1. alocajie pentru susjinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia 

pentru susjinerea familiei, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare,
2. stimulent educational sub forma de tichete sociale acordat in baza Legii nr. 248/2015 

privind stimularea participarii in invatamantul pre§colar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, cu modificarile §i completarile ulterioare;

3. ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 privin venitul minim garantat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare;

b) campanii de inform are in mass-media locala;
c) solicitare pe baza de cerere (stability prin procedurile interne ale DAS Slatina) insofita de 

documente justificative, pentru persoanele eligibile care nu se regasesc in baza de date 
precizata la lit. a);

d) autosesizare;
e) semnalarea/sesizarea scrisa sau telefonica din partea oricarei alte persoane fizice sau 

juridice care intra in contact cu familii care pot beneficia de sprijin educational;
7. Pentru a beneficia de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, 

destinatarii finali trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba domiciliul/re§edinta pe raza municipiului Slatina;
b) venitul lunar pe membra de familie:

1. pentru copiii din invatamantul de stat pre§colar este de pana la de doua ori nivelul 
venitului minim garantat pentru o persoana singura prevazut de Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
respectiv pana la 284 de lei;

2. pentru copiii din invatamantul de stat primar/gimnazial, este de maximum 50% din 
salariul de baza minim brat pe (ara, respectiv pana la 1.115 lei (realizat in luna iulie);

c) parintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie sa faca dovada inscrierii 
acestuia intr-o unitate de invatamant (pre)§colar in anul §colar 2020-2021.

8. (1) La stabilirea venitului net limar pe membra de familie, prevazut la pet. 7, lit. b) pet. 1 se 
iau in considerare toate veniturile impozabile §i neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligafiile 
legale de intrejinere fa|a de copii §i/sau fa(a de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna 
anterioara solicitarii sprijinului educational.

(2) La stabilirea venitului net lunar pe membra de familie conform prevederilor alin. (1) se 
exce’pteaza urmatoarele:

a) sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia 
§i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare;

b) alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat 
pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;



c) ajutorul social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, alocafia pentru suslinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, 
republican, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i ajutorul pentru incalzirea 
locuinlei acordat in baza OUG nr. 70/2011 privind masurile de protecjie sociala in 
perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile §i 
completarile ulterioare;

d) ajutoarele de stat acordate pentru activitajile agricole din fonduri publice, inclusiv 
cele din fonduri exteme nerambursabile;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv 
susjinerii educa{iei pre§colarilor, elevilor §i studentilor, prin programe ale 
Ministerului Educaliei Nalionale §i Cercetarii §tiinlifice, altor institu^ii publice §i 
private, inclusiv organiza^ii neguvemamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, in condi{iile Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activity cu caracter ocazional desfa§urate de zilieri, republicata;

g) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la 
programe de formare profesionala organizate in condijiile legii, daca acestea nu au 
titlu de venituri salariale;

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane 
fizice sau jundice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenja.

(3) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevazut la pet. 7, lit. b) 
pet. 2, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care 
provin din indemnizalia de §omaj, creanje legale, convenjii civile de intrefinere aflate in executare 
mdemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copii 
mcredinlali sau dap in plasament, burse pentru elevi §i studenp acordate in condipile legii, precum si 
ajutorul care se acorda sopilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(4) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spapi locative sau alte bunuri, mobile sau 
imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare ?i arenda, 
chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

9. Pentru a beneficia de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, 
prevazute la art. 4, alin. (2) §i alin. (3) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condipi:

a) sa aiba domiciliul/re^edinja pe raza municipiului Slatina;
b) venitul lunar net pe membru de familie sa nu depaseasca limitele prevazute la pet 7 

lit. b);
c) parintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie sa faca dovada inscrierii 

copilului intr-o imitate de invatamant (pre)§colar in anul §colar 2020-2021.

^ 10. (1) Pentru anul scolar 2020-2021 cererile se depun de catre reprezentantul familiei sau de 
catre reprezentantul legal al copilului, in perioada 02-11 septembrie, la sediul DAS Slatina, in 
cadrul programului cu publicul, insojite de urmatoarele_documente justificative:

- documente din care sa rezulte componenta familiei;
- dovada inscrierii la gradiniJa/§coala ;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.

(2) Cererea poate fi descarcata de pe site-ul Primariei Municipului Slatina, 
www.primariaslatina.ro, $i transmisa electronic la adresa office@das-slatina.ro.

11. Solicitarile eligibile primite dupa data precizata la pet. 10, alin. (1) vor fi comunicate 
Institupei Prefectului Olt de catre DAS Slatina odata cu actualizarile lunare a listelor cu destinatarii 
“nalicare v°r beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.
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