
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR  

 
 

D I S P O Z I Ţ I E   
privind stabilirea modalităţii de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei 

naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) 

 
 

Primarul comunei Gioseni, județul Bacău  
Având in vedere: 

            - referatul nr.2517 din 24.08.2020, întocmit de secretarul general al comunei Gioseni, prin care se 
propune stabilirea modalităţii de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale 
de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic 
pentru sprijin educațianoal (S.N.S.E.D.), 
            - prevederile art. 4 alin. (3) şi  alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2020 privind 
unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin 
educaţional 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 prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c), art. 196 alin.(1) lit. b),  
art. 197 alin. (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
D I S P U N E: 

 
 
             Art.1. Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în cadrul 

Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați - S.N.S.E.D. - se face pentru: 

a. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copii preșcolari înscriși în  

învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educational acordat copiilor din 

familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

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

b. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial – copiii înscriși în învățământul  

de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite 

școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 

2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt 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 bază minim brut pe țară. 

            Art.2.(1) Se aprobă ca identificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D. să se facă de către 

angajaţii Compartimentului de Asistenţă Socială folosind datele din evidenţele proprii, din evidenţele puse 

la dispoziţie de către Școala Gimnazială ”Ion Strat” din sat/comuna  Gioseni  și instituțiile școlare 

subordonate acesteia,  din comunicările cetăţenilor direct interesaţi, organizarea unor sesiuni de selectare 

a destinatarilor finali și  realizarea de anchete sociale sau folosirea altor modalități de identificare a copiilor 

celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar,  primar și gimnazial; 

                    (2) Identificarea, întocmirea și asumarea listelor cu destinatarii finali, se face cu evidențierea 

separată a acestora. 

                    (3) Lista destinatarilor finali întocmită potrivit alin. 2 se comunică Instituției Prefectului – Județul 

Bacău până la data de 15 septembrie 2020. 

https://lege5.ro/Gratuit/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?d=2020-08-26
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dmmbz/ordonanta-nr-33-2001-privind-acordarea-de-rechizite-scolare?d=2020-08-26
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmrt/legea-nr-126-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-33-2001-privind-acordarea-de-rechizite-scolare-in-anul-scolar-2001-2002?d=2020-08-26


                    (4) Se aprobă ca verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D., să se facă lunar de către 

angajaţii Compartimentului Asistenţă Socială, pe baza anchetei sociale efectuate la domiciliul acestora. 

                    (5) Actualizarea lunară și asumarea listelor cu destinatarii finali, se face cu evidențierea 

separată a acestora. 

 

 

 

 

 

 

            Art.3.     Destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. sunt: 

a. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar; 

b. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar; 

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

Art.4.    Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei Gioseni, la 
- Instituţia Prefectului – judeţul Bacău 
- Școala  Gimnanzială ”Ion Strat” din  sat/comuna Gioseni 
- Compartimentul Asistență Socială 
- Site: www.primariagioseni.ro  

              
 
 
 

 
PRIMAR,   
TAMAȘ BERNADIN    
 
                                                                                                        

        Aviz  pentru  legalitate, 
Secretar general comună, 

                                                                                       Cristina Sandu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunatauteu.ro/


 

 

 

 

 

 

Proiect de dispoziție  

NR………..   
Din        24 .08.2020  
Red. SC/2ex 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

SECRETAR GENERAL   

 
 
                                                                                                                             Aprobat, 
                                                                                                                            PRIMAR 
                                                                                                                 Bernadin Tamaș  

 
 
                                                               

REFERAT  
Privind  propunerea de stabilire a modalităţii de identificare şi verificare a destinatarilor finali în 
cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.)  

 
 

             Luând în considerare măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul 
României, în contextul epidemiei de COVID - 19, și, implicit, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru 
reducerea impactului socioe-conomic pe care epidemia de coronavirus SARS - CoV - 2 îl poate avea în 
perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu şi lung asupra grupurilor vulnerabile; 
            Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate 2014 - 2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, 
denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care 
beneficiază de sprijin educaţional - copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar 
şi gimnazial, 
             Ținând cont de faptul că, în această perioadă generată de criza COVID - 19, una dintre cele mai 
afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat 
preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate 
familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, 
sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale şcolare, constând în rechizite şi vestimentaţie 



necesare frecventării şcolii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei 
celei mai expuse riscurilor de orice natură, 
            În baza prevederilor art. 4 alin.(3) şi  alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2020 
privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin 
educaţional 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 prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit.c), art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
   

Propun emiterea dispoziţiei cu privire la aprobarea tichetelor sociale, astfel:  
           ”Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în cadrul Schemei 

naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați - S.N.S.E.D. se face pentru: 

a. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copii preșcolari înscriși în  

învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educational acordat copiilor din 

familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

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

b. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial – copiii înscriși în  

învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național 

de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în 

anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt 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 bază minim brut pe țară. 

           Se aprobă ca identificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D. să se facă de către angajaţii 

Compartimentului de Asistenţă Socială folosind datele din evidenţele proprii, din evidenţele puse la 

dispoziţie de către Școala Gimnazială Ion Strat sat/ comuna  Gioseni și unitățile școlare subordonate 

acesteia, din comunicările cetăţenilor direct interesaţi, organizarea unor sesiuni de selectare a destinatarilor 

finali și  realizarea de anchete sociale sau folosirea altor modalități de identificare a copiilor celor mai 

dezavantajați din învățământul de stat preșcolar,  primar și gimnazial; 

             

 

 Identificarea, întocmirea și asumarea listelor cu destinatarii finali, se face cu evidențierea separată 

a acestora. 

             Lista destinatarilor finali întocmită potrivit alin. 2 se comunică Instituției Prefectului – Județul Bacău 

până la data de 15 septembrie 2020. 

            Verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D., să se facă lunar de către angajaţii 

Compartimentului Asistenţă Socială, pe baza anchetei sociale efectuate la domiciliul acestora. 

            Actualizarea lunară și asumarea listelor cu destinatarii finali, se face cu evidențierea separată a 

acestora. 

             Destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. sunt:copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat 

preșcolar; copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar; copiii cei mai dezavantajați din 

învățământul de stat gimnazial.” 

 Conform proiectului de dispoziție anexat  prezentului referat,  
 
 

 
Secretar general comună, 

 
Cristina Sandu  

 
 

https://lege5.ro/Gratuit/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?d=2020-08-26
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dmmbz/ordonanta-nr-33-2001-privind-acordarea-de-rechizite-scolare?d=2020-08-26
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmrt/legea-nr-126-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-33-2001-privind-acordarea-de-rechizite-scolare-in-anul-scolar-2001-2002?d=2020-08-26

