
Pana  pe  data  de  24.06.2016 se  va  derula  activitatea  de  înregistrare  a
dosarelor  de  acordare  a  stimulentelor  educaţionale  sub  forma  tichetelor
sociale, conform Ordonantei de urgenta nr. 14/2016 privind modificarea art.
2  din  Legea  nr.  248/2015  privind  stimularea  participării  în  învăţământul
preşcolar a copiilor proveniţi  din familiile defavorizate, pentru anul şcolar
2015-2016.
Stimulentul educaţional sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, se
acordă familiilor ce au copii de vârsta prescolara care frecventează gradiniţa,
cu un venit mai mic de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:
- cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – se completează de către părinti, 
reprezentanţii legali ai copilului sau după caz de către persoana care a fost 
desemnată de părinţi pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei lor, 
conform art.104 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- dovada înscrierii la grădiniţă – adeverinta eliberata de unitatea de 
invatamant prescolar;
- acte de identitate pentru membrii familiei (carti de identitate, certificate de 
nastere copii)
- certificat de căsătorie părinţi (daca este cazul);
- hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei (dupa caz);
- 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 (dupa caz);
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia 
autorităţii tutelare, potrivit legii (dupa caz);
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată 
dispărut/dispărută (dupa caz);
- 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 (dupa caz);
- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
- certificat de deces părinte (unde este cazul );
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate 
de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate 
poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a 
drepturilor;
- adeverinta de venit pentru sot si sotie eliberata de catre Administratia 
Finantelor Publice Iasi;
- un dosar cu sina.


