Acte necesare in vederea acordarii stimulentului
educa{ional
Acte necesare in vederea acordarii stimulentului educalional acordat - Legeanr.24812015
privind stimularea participarii in invdldmAntul preqcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
OUG 1412016, pentru modificareaarl.2 din Legea nr.248120l5 privind stimularea participdrii in
invdtimdntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;H.G.I512016 privind Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.24812015,H.G.626120I6 pentru modificarea gi
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.24812015, privind stimularea
participdrii in inv6!6mdntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru gridinild, aprobate prin H.G. nr.1512016;

Conditii de acordare
Stimulentul educational se acordd familiilor cu un venit lunar mai mic de284 de lei pe membru
Minim Garantat pentru o persoand singurd) qi este condifionat de prezenfa
grddinilS.
zilnicd" a copiilor, la
Se acordi un tichet social pentru grddinil6 de 50 de lei lunar, pentru
perioada septembrie - iunie a anului qcolar.
de familie (2 x Venitul

Documente necesare
Documente necesare:
- cerere - declaralie pe proprie rdspundere insotite de actele doveditoare privind componenfa familiei,
precum qi a veniturilor rcalizate de cdtre membrii sdi;
- dovada inscrierea/frecventarea activitAf lo r or ganizate de gridinild;
- alte documente ataqate:
1. Documentele prin care se stabilegte componen{a familiei:
- livretul de familie.
- copie certificatd sau, dupd caz, autentificatd pentru conformitate cu originalul, pentru urmdtoarele
documente:
a) certificatele de naEtere ale copiilor aflali in intrelinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de cdsdtorie;
c) hotdr6reajudecdtoreascd de incredinlare in vederea adopliei, potrivit legii;
d) hotdrdrea judecdtoreascd de incuviinlare a adopfiei, potrivit legii;
e) dispozilia conducitorului direcliei generale de asistenlI sociaid qi proteclia copilului sau hotdrdrea
comisiei pentru proteclia copilului ori a instanlei de judecatd, dupd caz, pentru mdsura plasamentului;
hotardrea judecdtoreascd de instituire a tutelei sau, dupd caz, dispozilia autoritilii tutelare, potrivit
legii;
f) hotdrdreajudecdtoreasci prin care soful/sofia este declarat/declaratd, dispdrut/dispdrutd;
g) hotbr6rea judecitoreascd prin care solul/sofia este arestat/arestati preventiv pe o perioadd mai mare
de 30 de zile sau executi o pedeapsd privativd de libertate qi nu participdlaintrefinerea copiilor;
h) dupd caz, alte acte doveditoare privind componenfa familiei.
2. Acte de venit:
- adeverinfe cu salariul net qi cu menliunea dacd sunt primite tichete de masd, precum qi valoarea lor.
- cupoane de pensie,
- cupoane de ajutor de qomaj,
- mandate poqtale de plat6, extrase de cont, decizii ori dispozilii de stabilire a dreptului, etc.

Calculul veniturilor familiei
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei la acest moment), se iau in
considerare toate veniturile impozabile qi neimpozabileprevdzute de Legea nr.22712015 privind

Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaliile legale de
intrelinere fa15 de copii qi/sau f4a de pdrin{i, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioard
solicitdrii stimulentului educalional.
Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, dupdcaz,prin
documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritdli competente, mandate
poEtale 9e platd, extrase de cont, decizii ori dispozilii de stabilire a drepturilor.
ln cazul familiei sau persoanei singure care locuieqte gi gospoddreqte impreund cu alte familii
ori persoane singure qi contribuie impreundla achizilionarea saurealizarea unor bunuri qi a unor
venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de
familie se iau in considerare atdt veniturile nete lunare proprii, c6t Ei partea ce ii revine de drept din
veniturile lunare nete reahzate in comun de persoanele din gospoddrie .In cazul in care nu se poate
determina partea ce revine de drept, solicitantul completeazd o declaralie pe propria rdspundere pentru
venitul rezultat din gospoddrirea impreund.

se iau in calcul la stabilirea venitului lunar al familiei:
a) sumele primite cu titlu de presta{ii sociale inbaza Legii nr,448l2006privind proteclia qi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
b) aloca{ia de stat pentru copii prevdzuti de Legea nr. 6111993 privind alocalia de stat pentru copii,
republicati, cu modificdrile ulterioare;
c) ajutorul social acordat in baza Legii nr.41612001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
alocalia pentru susfinerea familiei acordatd inbaza Legii nr. 27712010, republicatd, cu modific[rile gi
completdrile ulterioare, qi ajutorul pentru incdlzirea locuinlei acordat inbaza Ordonanlei de urgen!6 a
Guvernului rc.7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, aprobatdprin
Legea nr.9212012, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitifile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din
fonduri exteme nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv suslinerii
educaliei pregcolarilor, elevilor qi studenlilor, prin programe ale Ministerului Educaliei Nalionale qi
Cercetirii $tiinlifice, altor institulii publice gi private, inclusiv organizalii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, in condiliile Legii nr. 5212011 privind exercitarea unor
activitafi cu caracter ocazional desfdqurate de ziheri, republicati; g) sumele primite de persoanele apte
de muncd din familie ca urmare a participdrii la programe de formare profesionall, organizate in
condiliile legii, dacd 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 urgenfd.

Venituri care nu

Stimulentul se acorddlunar, pe perioada participdrii copilului la activitSlile organizate in cadrul
unitdlilor din inv6!6mdntul preqcolar, in perioada septembrie
iunie, sub rezerva indeplinirii conditiei
de prezenld"- mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru grddinild are
obligalia sd anunfe orice modificare in componenla familiei sau in veniturile acesteia in termen de
maximum 15 zile de la producerea acesteia.
Pentru solulionarea cererii privind acordarea stimulentului educational, se va afectua ancheta
sociald la domiciliul sdu, dupd caz la reqedinla solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in
cazul celor ftrd locuinJ6.Acordarea sau, dupd caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispozilia scrisd a
primarului, iar ridicarea tichetelor se vor face dupd data de 15 a lunii urmdtoare acorddrii de la
Compartimentul de Asistenld Sociali din cadrul Primariei Piscu, judelul Galali.
i

