
Anun[ acordare sprijin educa[io

bazd, de tichet social

(pre$colar lpri mar lgi mn azia

UAT Cdmpulung, prin Directia de Asistenfi Sociald aduce la

familiile defavorizate pot beneficia de un tichet social pe suport e
sprijin educational in vialoare de 500 lei/an gcolar.

Beneficiazi de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin

. copiii cei mai dezavantaja[i din invdfdm6ntul de stat pregcolar;

. copiii cei mai dezavantajati din inv6[6mAntul de stat primar;

. copiii cei mai dezavantaja[i din ?nvd[dmAntul de stat gimnazial

in perioada 31 .08.2020 - 08.09.2020, de luni - vineri intre
12.00, la sediul Direcliei de Asistenfi Sociali CAmpulung din
Basarab, nr.66, se prrimesc cererile 9i declaratiile pe propria r

acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, familiilor defavorizate
Municipiul C6mpulung, in baza Ordonantei de urgenld nr. 133 din 7
privind unele m6suri pentru sprijinirea catr:goriilor de elevi cei mai
beneficiazd de sprijin educational pe bazd de tichete sociale pe
pentru sprijin educalional acordate din fonduri externe nerambu
unele misuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act norrnativ, copiii cei mai dezavantajati din inv
prescolar, primar si gintnazial definili astfel:

1. a) copiii cei mai dezavantajati din invdtdmAntul de stat preqcolar -

inscrigi in invatanrAntul de stat care indeplinesc conditiile pen

sprijinului educational acordat copiilor din familii defavorizate
24812015 privind stimularea participdrii in invdfSmdntul p

provenind din familii defavorizate, cu modificirile gi completdrile u

2. b) copiii cei mai dezavantajati din inviildmdntul de stat prima
inscrigi in invdlSmAntul de stat, primar gi gimnazial, care indepli
venit stabilite in Programul na[ional de rechizite gcolare, co
Guvernului nr.3312001 privind acordarea de rechizite gcolare in anul
2002, aprobatd cu rmodificdri 9i completdri prin Legea nr. 12612002,
sunt in intretinerea familiilor al cdror venit mediu net lunar pe m
realizat in luna iulie a fiecirui an, este de maximum 50% din salariul
brut pe tarS;

Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineasci
urmdtoarele:
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. se aibd domiciliul/regedin[a pe raza municipiului Gimpulung,

. Sd facd dovada inscrierii copilului la scoala sau gradiniti;

. Si indeplineascd conditiile previzute la lit a )si b) de mai sus.

Precizim cd pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii
modificarile si completarile ulterioare, gi pentru beneficiarii legii nr.277
alocalia pentru suslinelrea familiei, cu modificirile gi completdrile
eviden{a DAS CAmpulung, acest sprijin se acordd pe baza listelor
conformitate cu preveclerile art.4 alin (5) din OUG 13312020, aceste
obligalia sd depuna cererea gi dovada inscrierii copilului la gradini
2020-2021.

Ceilal(i posibili beneficiari, care nu sunt in eviden{a DAS, d

cererea si documenterle doveditoare privind componenla familiei,
doveditoare ale veniturilor nete realizate der membrii familiei in luna iulie

Cererea poate fi descdrrcatd de pe Site-ul Primiriei municipiului Cimpul

- pentru copiii din invdtdm6ntul de stat pregcolar (gridinifi) - ven
membru de familie de pAni \a283 de lei, inclusiv,

- pentru copiii din invitimdntul de stat primar gi gimnazial - ven
membru de familie de pini la 1115 de leri, inclusiv/ membru de fami

Sunt acceptate gi solicitdrile depuser in perioada 15.09.2020 '
luni - vineri intre orele 08.30 * 12.00, aceste persoane urmdnd a se
destinatarilor finali din luna urmitoare depunerii cererii.

La depunere cererile vor fi insolite de urmdtoarele documente:

. Copie acte doveditoare privind componenla familiei Bl/Cl/CN(pentru

. Adeverinld de la urritatea de invilimAnt cu specificalia formei de inl
stat la care este inscris elevul (pregcolar/primar/gimnazial);

. Adeverinld de salaniu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensi
de aloca(ie, adeverin!5 de la financiar pentru persoanele fizice autori:
acte privind veniturile realizate(burse venituri din arendd, chirii,etc
aferente l_unjj iUtig ?ojQ;

Pentru relalii suplirnentare gi eventuale nelimuriri ne puteti contacta
telefon 0248-531890 sau la sediul Directiei de Asistenta Sociala CAmpu
Matei Basarab, nr. 66.
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