
ANUNT

in baza OUG 13312020 copiii dezavantaja{i din invdldmintul de
stat pregcolar / primar / gimnazial vor putea primi tichete sociale pe
suport electronic pentru sprijin educafional ce vor putea fi folosite
pentru achizilionarea de materiale gcolare (caiete, stilouri, articole
pentru picturi, ghiozdane etc., precum si articole de vestimentafie).

Tichetul este in valoare de 500 lei I an scolar 2020-2021.

Condifii de eligibilitate:
= pentru copiii pregcolari

- sd fie inscrigi in invSlSmintul pregcolar
- venitul net Iunar pe membru de familie sd fie mai mic de 284 Iei

= pentrU elevii din ciclurile primar gi gimnazial
- si fie inscrigi in inv5limAntu! primar / gimnazial
- venitul net pe membru de familie in luna iulie 2020 si fie mai

mic de 1 1 15 lei

Persoanele cu domiciliul / regedinfa in mun. Onegti, care
indeplinesc condiliile pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot
depune cererea insolitd de documentele doveditoare la sediul Direc(iei
Generale de Asistentd Sociald (DGAS) din str. Pogtei nr.1 sau Ie pot
transmite electronic Ia adresa de e-mai
asistentasociala.onesti@vahoo.com, in perioada 08 -11 septembrie
2020.

Documente doveditoare necesare:
- cerere-tip (de la DGAS Onegti sau de pe site-ul Primdriei

municipiului Onegti - www.onesti.ro ;

- copii ale actelor de identitate ale pirinlilor;
- copii ale certificatelor de nagtere ale copiilor;
- copia certificatului de cdsdtorie al pirinlilor / certificatului de

divo(, dupi caz;
- dovada inscrierii copiilor la gridinild / gcoalS;
- dacd unul dintre pirinli are domiciliul in altd Iocalitate, acesta va

prezenta nega{ie de la Primdria de domiciliu.



- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei in
luna iulie 2020 (adeverin!5 cu salariul net, inclusiv bonuri de masd /
cupon de pensie / cupon gomaj / cupon pensie de intrelinere copil /
extras de conU cupon alocafie )

- dupd caz, alte documente doveditoare pentru situalia familiei
(certificat de deces pdrinte / hotdr6re de adopfie / hotirAre de
plasament / hotirAre de stabilire domiciliu copil...) qi pentru veniturile
acesteia (declarafie pe propria rdspundere pentru cei cu venituri
ocazionale ladeverinld venit ANAF pentru cei cu venituri din activitdti
independente... ).

Dupd primirea cererilor, in perioada 11-14 septembrie 2020,
DGAS va verifica documentele depuse gi va inainta lista beneficiarilor
finali citre lnstitu[ia Prefectului Judefului Baciu. Lista va fi actualizatd
lunar, astfel incit cei care nu au depus cerere, dar se incadreazd
tn prevederile legale, o pot face gi ulterior, urmdnd a se regdsi pe
lista din luna urmdtoare depunerii cererii 9i documentelor
aferente.

Beneficiarii de venit minim garantat gi cei de alocalie pentru
susfine rea familiei care au depus la dosar adeverinta cu privire la
veniturile aferente lunii iulie 2020 gi dovada inscrierii
copilului/copiilor la grddinild/gcoald pentru anul 2020/2027, nu se
mai prezintd cu aceste documente.

Pentru informafii suplimentare ne puteli suna la tel . 0234 318319
int. 207 I 0749 064192 (zilnic, intre orele 8-16).
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