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PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR
SOCIALE PENTRU GRADINITA

Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate in cadrul
unitatilor din invatamantul prescolar, in perioada septembrie-iunie, aferent anului scolar de invatamant.
Cererea si declaratia pe propria raspundere se intocmesc de reprezentantul familiei, respectiv
reprezentantul legal al copilului, stabilit in conditiile legii si se inregistreaza la sediul Serviciului Public
Local, Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria .
Cererea-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational se
intocmeste conform modelului din Anexa 1 din H.G. nr 15/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru gradinita .
In situatia in care familia defavorizata este beneficiara de ajutor social conform prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
alocatie pentru sustinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stimulentul se acorda
reprezentantului familiei doar pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de dovada
inscrierii la gradinita si o adeverinta din care sa rezulte calitatea de beneficiar.
Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se
dovedesc cu livretul de familie.
In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau situatia familiei nu este evidentiata in
livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, dupa caz, in copie certificata sau, dupa caz,
autentificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de casatorie;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
e) dispozitia conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau
hotararea comisiei pentru protectia copilului ori a instantei de judecata, dupa caz, pentru masura
plasamentului; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii
tutelare, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
g) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este 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;
h)hotarare de delegare a autoritatii parintesti in conditiile prevederilor art. 105 alin.9 din Legea
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, modificata si completata
i) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile
impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de intretinere fata de copii si/sau fata
de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii stimulentului educational.

Acordarea stimulentelor educationale este conditionata de frecventa regulata la gradinita a
copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational prevazut de prezenta lege.
Acordarea, modificarea, suspendarea si incetarea dreptului la stimulent educational se face prin
dispozitia scrisa a primarului.
Responsabilitatea gestionarii tichetelor sociale pentru gradinita revine persoanelor imputernicite
prin decizie scrisa, de catre Directorul General al D.G.A.S. Alexandria.
Distribuirea lunara a tichetelor sociale pentru gradinita reprezentand stimulente educationale se
face la sediul D.G.A.S. Alexandria, in baza dispozitiei primarului, pentru toti beneficiarii din toate
unitatile de invatamant prescolar cu sau fara personalitate juridica, de pe raza municipiului Alexandria.
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