
ANUNȚ
Cu privire la acordarea tichetelor sociale copiilor din familii defavorizate înscrise în

învățământul preșcolar din municipiul Petroșani

În conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a H.G. nr. 15/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 248/2015 a fost instituit stimulentul
educaţional, sub formă de tichete sociale.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor cu vârste cuprinse între 3 (împliniți la
data depunerii cererii) şi 6 ani(împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar
curent), care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar, din
familii defavorizate al căror venit lunar pe membru de familie este de până la de două ori
nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 284
lei/persoană.

Actele necesare pentru acordarea tichetelor sunt următoarele:
– Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al
copilului (model dat de lege, se găsesc la compartimentul de specialitate al DAS)
– Livretul de familie ( în original şi copie).

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este
evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie
certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau
hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru
măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz,
dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la
întreţinerea copiilor;
h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
– acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit, cupon pensie etc.)
aferente lunii anterioare depunerii cererii;
– dovada înscrierii copilului la grădiniţă( Emisă de grădinița la care este înscris copilul).

Pentru familiile care beneficiază de ajutor social conform Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat și/sau de alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza
Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la depunerea
dosarului sunt suficiente:

- cererea și declarația pe propria răspundere și
- dovada înscrierii copilului la grădiniţă în anul în curs;

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 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;
g) 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.

Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării
copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar.

Formularele de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere se ridică de la sediul
Direcţiei de Asistență Socială, str. 1 Decembrie nr 90, începând cu data de 1.03.2016.(În
locația în care au funcționat finanțele publice – cam. 10)

Pentru anul 2016 cererile însoţite de documentele doveditoare se depun de către
reprezentantul familiei până la data de 30.04.2016.

Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la nr. de telefon 0254/542668


