ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA

PREFECTULUI JUDETUL ALBA

P-ta.1.1.C. Bratianu nr.1, 510118 Alba tuia

tel0258/811179; fax.0258/811382; e-malilprefectura@prefecturaalba.ro, www.prefecturalba.ro
Nr. 11724/G/SC/2020
Operator de date cu caracter personal:22216

ORDINUL NR. 268/20200
privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea Schemei nationale de sprijin
pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic
pentru sprijin educational - 5.N.S.E.D.

la nivelul judetului Alba

Prefectul judeului

Alba;

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul dezvoltare economicà,
conducerea servicilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaii

11724/G/SC/2020;

Väzând prevederile urmtoarelor

de urgenta, Cu nr.

acte normative care fac referire la unele msuri

pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaz de sprijin
educationalpe baz de tichete sociale_pe suport electronic acordate din fonduri externe

nerambursabile, precum i unele msuri de distribuire a acestora:
1. Ordonanta de urgen

nr.133/2020 privind unele msuri

categoriilor de elevi cei mai defavorizai

care beneficiaz

pentru sprijinirea

de sprijin educaional

pe baz de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum _i unele msuri de distribuire a acestora;
2. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participrii în învmântul
pre_colar a

copilor provenind din famili defavorizate, republicat,
cu modificrile _i
completrile ulterioare;
3. Ordonana Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite _colare în
anul _colar 2001-2002, aprobat

cu modificri

_i completri

prin Legea

nr.126/2002;
Tinând

cont

de

propunerile

formulate

de

instituile/autoritile/societile

prevzute în O.U.G. nr. 133/2020;
In temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit
prezentul

ORDIN:

Art.1. Se constituie Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. la nivelul
judetului Alba, în componenta prevzut
în anexa nr. 1 la prezentul ordin. cu atribuii în

coordonarea _i urmrirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autoritilor
administraiei publice
locale _i servicilor publice deconcentrate ale ministerelor _i ale celorlalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, prevzute în legislaia în vigoare, în
domeniul distribuirii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaional.
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de sprijin pentru elevii cei mai

defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe Suportelectronic pentru sprijin educational - S.N.S.E.D

la nivelul judetului Alba

atribui
S.N.S.E.D. are
de lucru pentru derularea
precum _i
S.N.S.E.D.,
destinatarii finali ai
a) centralizeaz la nivel de judet listele cu
electronic pentru sprijin
de tichete sociale pe suport
istele actualizate lunar, pe baz
numeric
adresei de domiciliu _i codului
prenumelui,
numelui
indicarea
_i
educa ional, cu
publice locale;
destinatari primite de la autoritile
de
listelor
baza
personal, pe
locale, dac este cazul,
urm toarele

Art.2.

Grupul

administraiei publice
sprijinul autoritilor
ctre
electronic pentru sprijin educational
distribuirea tichetelor sociale pe suport
Ministerului
la nivel judetean _i transmise
destinatarii finali pe baza listelor aprobate
Fondurilor Europene
lista persoanelor
Ministerului Fondurilor Europene
c)centralizeaz
_i transmite
electronic pentru sprijin
tichete sociale pe suport
destinatari finali care au primit
validat la nivelul instituiei prefectului;
sociale pe
educational îin cadrul schemei,
Fondurilor Europene lista tichetelor

b) organizeaz,

centralizeaz
suport electronic

d)

cu

_i

transmite Ministerului

avea

loc

decontarea vânzrii

care va
pentru sprijin educaional pentrudestinatarilor finali contine informatile
finali. Lista
de materiale _colare ctre destinatarii
de urgen;
prevzute la art. 4 alin. (5) din ordonanta
S.N.S.E.D., în
date necesare în derularea
locale
publice
administratilor
comunicate
e)solicit
necesar a fi
finali pe categoii eligibile,
destinatari
cu
listele
principal
suport
necesarului de tichete sociale pe

fundament rii
beneficiarului, în vederea

electronic pentru sprijin educaional;
)realizeaz , prin sondaj, misiuni
care se regsesc pe liste;

g)

se

din oficiu

sesizeaz

produselor _i solicit

de control referitoare

privind calitatea _i sigurana
la primirea de reclamaii
controale pe aspectele sesizate
abilitate efectuarea de

sau

instituilor

sau reclamate;
control prevzute
h) in baza rapoartelor de
recuperarea

eventualelor

la eligibilitatea persoanelor

prejudicii

constatate,

beneficiarul pentru
sesizeaz
ctre persoane
distribuirea neconform

la lit.

g),

reclamate;
derularea proiectului;
raportare periodic privind
i) trimite ctre beneficiar o sistem
martie a anului urmtor
electronic, pân la data de 1
în
beneficiarului,
trimite
j)
S.N.S.E.D. la nivelul judeului,
anual privind implementarea
celui de raportare, un raport
administratiei
de la autorittile
_i sintezele de date primite derularea S.N.S.E.D. la nivelul
centralizând informatiile
alte date _i informri despre
publice locale, precum _i
prezentare a
o scurt
beneficiar. Raportul anual va cuprinde
de
solicitate
judeului,
propuneri pentru
în desf_urare,
S.N.S.E.D. la nivelul judetului, probleme
derulrili
sinteza datelor primite de la autorittile
derulrii viitoare a programului,
imbunttirea
indicatorilor raportati, sinteza msurilor

neeligibile, alte aspecte

sesizate

sau

detaliat a
administraiei publice locale, evidenta
auxiliare realizate în judet;
reclamatiilor
colaboreaz cu instituiile abilitate în solutionarea
prefectului
instituia
k)
distribuite prin program;
privind siguranta i calitatea materialelor _colare beneficiarului sinteza datelor privind

transmite
la finalizarea distribuirii anuale,
nivel de
administraiei publice locale i la
derularea S.N.S.E.D. la nivelul autoritilor
sinteza
derularea S.N.S.E.D., precum _i
privind
propuneri
de
i
observaii
însoit
judet,
privind realizarea msurilor auxiliare;
sociale pe
fazei de distribuire a tichetelor
m) transmite beneficiarului, la finalizarea procesele-verbale de receptie însoite de
suport electronic pentru sprijin educaional,
derularea
materialele _colare oferite, sinteza privind
tabelele centralizatoare cu privire la
auxiliare, listele de distribuire, precum _i
sinteza cu privire la msurile

1)

S.N.S.E.D.,
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Schemei naionale de sprijin pentru elevii cei
Grupului de lucru pentru derularea
S.N.S.E.D.
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaional
prin acordarea de tichete

privind constituirea

defavorizatj,

la nivelul judetului Alba

mai

documentele de redistribuire între autoritile

administraiei

publice locale _si judetene,

dac este cazul;
n) arhiveaz, timp de 3 ani, incepând cu data de 31 decembrie ce urmeaza
transmiterii conturilor in care sunt incluse cheltuielile aferente operaiunii

urmtoarele

respective,

documente:

1. procesele-verbale de receptie _i tabelele centralizatoare;
2. listele cu destinatarii finali, înmpreun cu documentele justificative anexate;
3. documentele de eviden
a gestiunii;

4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul localittji

_i sinteza datelor

privind realizarea msurilor auxiliare;
5. alte documente legate de derularea S.N.S.E. D.;

o) organizeaz tinerea de evidente de gestiune a inträrilor i a ie_irilor tichetelor
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaional ctre autoritjle
administraiei
publice locale de la prima receptie _i pân

la consemnarea de finalizare, la ivelul

institutiei prefectului;
P) asigur, la nivelul judetului _i al autoritäilor
de informare _i comunicare prevzute

administraiei

publice locale, actiunile

la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu

modificrile _i completrile ulterioare;
g)exercit alte atribui
stabilite prin ordine/instructiuni comune ale ministrului
fondurilor europene i ale ministrului afacerilor interne.
Art.3. Lucrrile de secretariat ale Grupului de lucru pentru derularea S.N.S.E.D.
la nivelul jude ului

Alba vor fi asigurate de c tre

Monica Peli, consilier superior în cadrul

Serviciului dezvoltare economic, conducerea servicilor publice deconcentrate, araceri
Prefectului Judetul Alba. Date
europene, situatii de urgent din cadrul Instituiei

contact: monica.peli@prefecturaalba.ro, telefon 0258.811179, interior 29025.
Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. la nivelul judeului

intruni Art.4.
in _edin

public ,

AIba se va
la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Alba sau intr-un format

ce permite participarea de la distan,

la convocarea prefectului, ori de câte ori va fi

necesar.

Serviciul dezvoltare economica
Art.5.
deconcentrate, afaceri europene, situatii de urgent

servicilor publice
Conducerea
din cadrul Instituiei Prefectului

Judetul Alba va comunica prezentul ordin, în copie, Ministerului Afacerilor Interne,
care au persoane desemnate in Grupul de
precum i instituilor/autoritilor/societilor
lucru pentru derularea S.N.S.E.D prin prezentul ordin, în vederea aducerii la cunotin
a

acestora.De asemenea ordinul va fi
Instituiei

Prefectului Judeul

adus la cuno_tina

publicului prin afi_area

Alba i va fi publicat în Monitorul Oficial al judeului

Alba.

Alba Iulia, 01 septembrie 2020

A
PREFECT, ovANT,
OM
Nicolae ALBU

N

PREFE
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