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Catre, 

TOATE UNITATILE DE lNvATAMANT CARE ~COLARIZEAZA COPII DE NIVEL 
PRE~COLAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

Ca urmare a adresei Direc\iei de Administra\ie Publica 9i Asisten\a Sociala din cadrul 
Primariei Municipiului Craiova, cu Nr. 157645/28.09.2016, va aducem la cuno9tin\ii faptul ca 
autoritatea locala deruleazii activitatea de inregistrare a dosarelor de acordare a stimulentelor 
educa\ionale sub forma tichetelor sociale pentru anul ~colar 2016-2017. Stimulentul 
educational sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, se acorda familiilor ce au copii 
care frecventeaza gradini\a, cu un venit net mai mic de 284 de lei venituri lunare/membru de 
familie. 

Solicitarile se depun la sediul Primariei Municipiului Craiova, B-dul Oltenia, bl.65Al, 
parter, de-luni paniijoi, intre orele 8:00-14:00. 

Actele necesare pentru intocmirea dosarului sunt: 

Cerere ~i declara\ie pe proprie raspundere - se completeaza de catre parin\i, de 
reprezentan\ii legali ai copilului sau dupa caz de catre persoana care a fost 
desemnata de parin\i pentru intre\inerea copilului pe perioada absen\ei !or, conform 
art. 104 din Legea 272/2004 privind proteqia ~i promovarea drepturilor copilului, 

-.. republicatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Formularul "cerere 9i 
-declara\ie" este standard 9i este pus la dispozi\ie de Direc\ia Administra\ie Publica 

· 9i Asisten\a Socialii la momentul solicitarii. 
Dovada inscrierii la griidini\a; 
Livret de familie; 
Certificatele de na9tere ale copiilor (original 9i copie ); 
Hotariire judecatoreascii de incredin\are, incuviin\are a adop\iei (original ~i copie ); 
Dispozi\ia conduciitorului Direc\iei Generale de Asisten\a Sociala ~i Protec\ia 
Copilului sau hotariirea comisiei pentru protectia copilului ori a instan\ei de 
judecata, dupa caz, pentru masura plasamentului; hotariirea judecatoreasca de 
instituire a tutelei sau, dupii caz, dispozi\ia autoritii\ii tutelare, potrivit legii; 
Hotariirea judecatoreascii prm care sotul/so\ia este declarat/declarata 
disparut/ disparuta; 



Hotararea judeciitoreascii prin care sopil/so\ia este arestat/arestatii preventiv pe o 
perioadii mai mare de 30 de zile sau executii o pedeapsii privatii de libertate ~i nu 
participii la intre\inerea copiilor; 
Hotararea judeciitoreascii de stabilire a domiciliului copilului in cazul parin\ilor 
copilului divorta!i ori desparti!i in fapt; 
Acte de identitate; BI/CI, a parin\ilor/reprezentant legal (original ~i copie); 
Certificat na~tere sau cartea de identitate ale celorlal\i membri ai familiei (original 
~i copii); 
Certificat de deces (parinte) unde este cazul ( copie ~i original); 
Dupii caz, acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii farniliei, 
eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritii\i competente, 
mandate po~tale de platii, extrase de cont, decizii ori dispozi\ii de stabilire a 
drepturilor. La stabilirea venitului net lunar/membru de familie se iau in 
considerare toate veniturile impozabile ~i neimpozabile previizute de Legea 
nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i completiirile ulterioare, 
inclusiv cele rezultate din obliga\iile legale de intre\inere fa\ii de copii ~i/sau fa\ii 
de piirin\i pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioarii solicitiirii 
stimulentului educa\ional; 
in cazul farniliei sau persoanei singure care locuie~te ~i se gospodare~te impreunii 
cu alte farnilii ori persoane singure ~i contribuie impreunii la achizi\ionarea sau 
realizarea unor bunuri ~i unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul 
acestora, la stabilirea venitului pe membru de farnilie se iau in considerare atat 
veniturile nete lunare proprii, cat ~i parte ce ii revine de drept din veniturile lunare 
nete realizate in comun de persoanele din gospodarie. 

Formularele/declara\iile pe propria riispundere necesare acordarii stimulentului pot fi 
accesate ~i de pe site-ul Primariei Municipiului Craiova. 

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, cererea tip care este inso\itii numai de dovada inscrierii 
la griidini!ii se va depune la sediul Primariei Municipiului Craiova - B-dul Oltenia, bl. 65 Al, 
parter, iar pentrn beneficiarii prevederilor Legii nr. 277 /2010 privind alocatia pentru 
sustinerea familiei, republicata, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, cererea tip 
inso\itii nurnai de dovada inscrierii la griidini\ii, se depune la sediul Primariei Municipiului 
Craiova- str. Mitropolit Firmilian nr. 14. 

Stimulentul se acordii lunar, pe perioada participarii copilului la activitii\ile organizate 
in cadrul unitii\ilor din invii\iimiintul pre~colar, in perioada septembrie a.c. - iunie 2017. 
Aceastii perioadii include ~i zilele libere acordate prin lege, vacan\ele ~i "siiptiimiina altfel". 
Cererea de participare in program poate fi filcutii oriciind pe perioada anului ~colar, iar 
stimulentul se acordii din prima lunii in care copilul a indeplinit criteriile de frecven\ii definite 
la art. 5 din Legea nr. 248/2015, cu modificiirile ~i completarile ulterioare, dacii se men\in 
criteriile de eligibilitate previizute la art. 2 din lege.Pentru rela\ii suplimentare cei interesa\i se 
pot adresa la numerele de telefon: 0251/587220, 0251/510082, 0351/451680 

INSPECTOR $COLAR, 

PROF. Monica SUNA 
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