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CONSILIUL LOCAL

MODALITATILE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR
DE STIMULENT EDUCATIONAL ACORDAT SUB FORMA
DE TICHETE SOCIALE, PENTRU COPIII CARE PROVIN
DIN FAMILII DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA SI
SOLUTIONAREA SITUATIILOR IDENTIFICATE

Avand in vedere ca pe raza municipiului Alexandria exista multe familii defavorizate social care
au spre crestere si ingrijire copii cu varste cuprinse intre 3 ani si 6 ani si care din motive financiare
prezinta riscul de a nu reusi sa asigure cele necesare copiilor privind accesul la educatie in gradinite,
consideram ca este necesar desemnarea unor persoane din cadrul D.G.A.S. Alexandria pentru
identificarea potentialilor beneficiari.
In anul scolar 2015-2016, numarul de copii inscrisi in unitatile de invatamant prescolar de pe
raza municipiului Alexandria este de aproximativ 1100 copii.
Persoanele vor fi desemnate dintre angajatii din cadrul Compartimentului Protectia Copilului,
D.G.A.S. Alexandria. Personalul desemnat urmeaza sa identifice toti copiii eligibili, cu varste intre 3-6 ani,
cu domiciliul pe raza municipiului Alexandria, prin corelarea listelor de copii aflati in evidenta
beneficiarilor de venit minim garantat, a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei, a celor aflati
in evidenta Compartimentului Protectia Copilului, sau a cazurilor identificate de catre personalul din
cadrul D.G.A.S. Alexandria, cu ocazia efectuarii de anchete sociale in scopul acordarii altor servicii
sociale, beneficiarilor de alocatii pentru sustinerea familiei , cu listele transmise de catre gradinitele

dupa raza municipiului Alexandria. De asemenea se va proceda la afisarea de materiale informative care
vor fi difuzate si in mass-media.
Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate din municipiul Alexandria in
conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin
eligibili in luna in care implinesc varsta de 3 ani;
b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar
curent, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale metodologiei de inscriere in invatamantul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat
pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Stimulentele educationale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru
achizitionarea produselor alimentare, de igiena, a produselor de imbracaminte si/sau a rechizitelor.
Dreptul la stimulent se acorda numai pentru familiile care au domiciliul sau resedinta in
municipiul Alexandria, incepand cu luna in care beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate, pe
baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta
familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita.
In cazul persoanelor fara adapost, cererea de acordare a stimulentului se inregistreaza la sediul
D.G.A.S. Alexandria, doar daca familia fara adapost locuieste, in fapt pe raza municipiului Alexandria, iar
cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a solicitat stimulentul de la alte
primarii, dupa caz.
Beneficiaza de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din sot, sotie si copiii aflati in
intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
Beneficiaza de stimulent si copiii din familiile defavorizate formate din persoana singura si copiii
aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta.
Pentru acordarea stimulentului se considera familie si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii
lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
Prin persoana singura, se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;

d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o
pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus;
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat conform prevederilor art. 105 alin.9 din Legea 272/2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, modificata si completata, ori i s-au dat
in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.
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