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DISPOZIȚIE 
PRIVIND APROBAREA MODALITĂȚILOR DE IDENTIFICARE ȘI VERIFICARE A DESTINATARILOR 

FINALI ÎN CADRUL SCHEMEI NAŢIONALE DE SPRIJIN PENTRU ELEVII CEI MAI DEFAVORIZAȚI,  

LA NIVELUL COMUNEI ADUNAȚI 

 

Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

Având in vedere Referatul compartimentului asistență socială nr. 3484/28.08.2020; 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, acordate din fonduri externe nerambursabile, 

precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. „d” și art. 196 alin. (1) lit. „b” din O.u.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
D I  S P U N E  : 

Art.1. Se aprobă modalitățile de identificare și verificare la nivelul comunei Adunați a  

destinatarilor finali, beneficiari ai Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați 

(S.N.S.E.D.) conform Anexei la prezenta dispoziție. 

Art.3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate instituțiilor interesate în termenul 

prevăzut de lege. 
   

Adunaţi astăz i 31 august 2020 

NR. 85  
  

 

 P R I M A R , 

 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

 

  OCTAVIAN  NEGOTEI SECRETAR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 
 

PETRUŢA TERMENTU  

   



Anexa la Dispoziția Primarului comunei Adunați nr.85/31.08.2020 

 
 
 

Modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul  
Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, 

 la nivelul comunei Adunați 
 
 

 
A. Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform art. 3 

alin. (2) din OUG nr. 133/2020, următoarele categorii de destinatari finali: 

1.copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, 

2.copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar, 

3.copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial. 

B. Conform prevederilor OUG nr. 133/2020, autorităţile administraţiei publice locale, au 

următoarele atribuţii: 

- autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile de asistență socială, identifică, 

întocmesc şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora; 

- aprobă, prin reprezentantul legal al autorităţii publice locale listele destinatarilor finali la nivel 

local şi le transmit instituţiei prefectului până la data de 15.09.2020 și, ulterior, lunar; 

- autorităţile administraţiei publice locale, prin Compartimentul de asistență socială actualizează 

lunar şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora. 

- autorităţile administraţiei publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educațional primite de la Instituția Prefectului, împreună cu informaţiile necesare 

privind lista unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa ori în a căror 

evidenţă a administraţiilor publice locale se află. Acestea sunt luate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă 

socială cu ocazia întocmirii listelor.  

Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritățile administrației publice locale au obligația de a 

asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora.  

C. Lista destinatarilor finali va cuprinde: număr curent, nume și prenume părinte/tutore, CNP 

părinte/tutore, nume și prenume copil/copii, CNP copil, adresa de domiciliu, forma de învățământ. 

D.  Modalitatea de identificare a destinatarilor finali este următoarea: 

- se vor utiliza actele gestionate de Compartimentul de asistență socială pentru identificarea 

copiiilor care îndeplinesc criteriile menționate mai sus, din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea 

familiei, venit minim garantat, tichete de grădiniță; 

- se colaborează cu instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial 

- se analizează solicitările formulate de reprezentanții legali ai destinatarilor finali 

Verificarea eligibilității beneficiarilor se face pe baza documentelor justificative și prin ancheta 

socială, întocmită de către reprezentanții Compartimentului de asistența socială, ca urmare a identificării 

beneficiarilor finali, prin una din modalitățile menționate anterior. Vor fi luate în calcul veniturile realizate de 

familie în luna precedentă efectuării anchetei sociale. 



Pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar verificarea eligibilității se 

va face în condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial verificarea 

eligibilității se va face în condițiile prevăzute de OG nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul 

școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002. 

 
 
 

 

 P R I M A R , 

  OCTAVIAN  NEGOTEI 

 
 


	DISPOZIȚIE
	Anexa la Dispoziția Primarului comunei Adunați nr.85/31.08.2020
	Modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul
	Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați,

