
Tichete sociale pentru gradinita 
 
CADRU LEGAL - Legea nr.248/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Beneficiari -copii care merg la gradinita si provin din familii   defavorizate primesc  50 lei lunar 
daca : 
 
 1.venitul lunar  pe membru de familie este de pana la 284 lei  net; 
                     
2.Copilul frecventeaza  regulat gradinita. Prin frecventa regulata  se intelege prezenta zilnica a 
copilului la gradinita cu exceptia absentelor motivate medical. 
 
Parintele  poate invoi copilul in limita a 3 zile .Numarul invoirilor si al absentelor nu trebuie sa 
depaseasca 50% din zilele de gradinita. 

 
Documente solicitate: 

 
- Dosar incopciat; 
- Copie de pe Actele de identitate BI/CI pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 

ani, copie carti de identitate provizorie sau permise de sedere permanenta (domiciliul sau 
resedinta trebuie sa corespunda cu adresa la care se solicita ajutorul); 

- Copie dupa Livretul de familie actualizat ; 
- Copie de pe certificatele de nastere  pentru membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 

ani; 
- Copie certificat casatorie/deces dupa caz; 
- Copie dupa Hotararea judecatoreasca de divort; 
- In cazul minorilor aflati sub masura de protectie a plasamentului sau incredintarii in cazul 

divortului – hotararea care a stabilit situarea copilului in grija deponentului cererii – in copie; 
- Adeverinta de la Registrul agricol cu privire la terenurile arendate si terenurile intravilane 

detinute; 
- Adeverinta de la asociatie/societati agricole cu venitul incasat pe terenul arendat, 

bani/valoarea obtinuta din vanzarea produselor; 
- Acte doveditoare ale venitului net din luna anterioara depunerii cererii (adeverinta angajator 

- de salariu, cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii, drepturile de solda 
lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, 
acordate potrivit legii,  inclusiv valoarea tichetelor de masa sau specificatia “ nu beneficiaza 
de tichete de masa”, cupon alocatie de stat, cupon alocatie de plasament, cupon alocatie de 
intretinere, cupon de pensie (orice fel de pensie), cupon indemnizatie de somaj, cupon 
indemnizatie lunara pentru persoanele cu handicap, cupoane indemnizatii cu caracter 
permanent, copie de pe decizia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii 
cererii, in cazul in care membrii familiei sunt constituiti in – asociatie familiala, persoana 
fizica autorizata, societate comerciala, decizia de impunere din care sa rezulte veniturile 
realizate din activitati independente sau chirii, Adeverinta, extras cont sau cupon dupa caz 
pentru beneficiarii de indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului; 

- Adeverinta pentru elevi si studenti din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de bursa, 
cuantumul acesteia  si tipul de bursa ; 



- Adeverinta de la Gradinita  unde este inscris  si frecventeaza copilul ; 
        
- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA SOLICITANTULUI PRIN 
CARE SE OBLIGA SA ANUNTE ORICE MODIFICARE APARUTA DUPA DEPUNEREA 
DOSARULUI IN COMPONENTA FAMILIEI SAU A VENITURILOR  

 


