ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ
„Fiecare Copil în Grădiniţă”

Primăria comunei Suplacu de Barcau, prin Compartimentul de Asistenţă Socială si Autoritate Tutelara, aduce
la cunoştinţa familiilor defavorizate ai căror copii frecventează zilnic grădiniţa, faptul că vor beneficia de un
stimulent educaţional, tichet în valoare de 50 lei/lună, conform Legii nr. 248/2015 și a H.G. nr. 15/2016 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Pentru a putea beneficia de stimulentul educaţional, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
-venitul lunar pe membru de familie să fie de cel mult 284 de lei;
- copilul să fie înscris la grădiniţă respectiv frecvenţa regulată la grădiniţă.
Copiii vor trebui să fie prezenţi zilnic la grădiniţă, cu excepţia absenţelor motivate, ce pot fi de două feluri:
- absenţe medicale – motivate, pentru care părinţii trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în
care copii au lipsit;
- învoiri – cei mici pot fi invoiţi de părinţi maximum trei zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.
Atenţie! Pentru a beneficia de tichetele sociale, absenţele copiilor, inclusiv cele motivate, nu trebuie să depăşească 50%
din totalul zilelor de grădiniţă, doar în caz excepţional, o singură dată într-un an şcolar, copiii vor putea beneficia de
tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de jumătate din zilele de grădiniță, din motive medicale.
Actele necesare pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă sunt următoarele:
1. Cererea - declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului. (se primeşte la sediul
Primariei Comunei Suplacu de Barcau);
2. Acte de identitate in original pentru toti membrii familiei (carte de identitate, certificat de nastere in original si copie);
3 Certificatul de căsătorie in original si copie (unde este cazul);
4. Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de salariu şi valoarea tichetelor de masă, cupon pensie,
indemnizaţii, etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii ;
5.Adeverinţă de venit de la ANAF pentru ambii părinţi;
6.Dovada înscrierii copilului la grădiniţă;
7.Sentinta de divort (daca este cazul);
8.Dosar plic
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie NU se iau în calcul:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu
modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea
familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru
încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială
în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor
şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private,
inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională
organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de
stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
Dosarul, conţinând cererea însoţită de documentele justificative, se depune la sediul Primăriei Comunei
Suplacu de Barcau – Compartiment Asistenta Sociala, începând cu luna septembrie până la data de 20 decembrie
2016 pentru anul şcolar 2016-2017.
Atenţie! Se va beneficia de aceste tichete sociale începând cu luna depunerii dosarului la sediul Primăriei
comunei Suplacu de Barcău.

Primar,
Dr. Tivadar Nicolae

