ANUNȚ
Având în vedere OUG 133/2020 din 7 august 2020, venim cu precizări pentru destinatarii acestui sprijin,
copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial
DOSARUL pentru ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL conform OUG 133/2020 trebuie să
conțină:
1. Cerere TIP completată de unul dintre părinți (se obţine de la secretariat sau site-ul școlii);
2. Copie CI sau certificat nastere a elevului pentru care se solicită sprijinul financiar ;
3. Copii acte de identitate a părinților;
4. Copii ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei ( frați / surori,
ce figurează cu domiciliul la aceeași adresă);
5. Certificatul de căsătorie /divorţ sau deces al părinţilor;
6. Acte doveditoare, în original, privind veniturile NETE pe luna iulie 2021
7. Veniturile impozabile / adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren
agricol sau animale (de la primărie) ;
PLAFONUL VENITULUI MEDIU NET lunar pe membru de familie realizat in luna iulie 2021 este :
-

-

Invatamant preșcolar :
o

530 lei (pentru beneficiari- ai alocatiei de susținere a familiei (complementara))

o

284 lei (pentru cei ce NU beneficiază de alocatie de susținere a familiei (complementara))

Învățământ primar-gimnazial :
o

maxim 1150 lei

Veniturile care se au in vedere sunt: salarii, șomaj,venituri obținute din străinatate, pensie, ajutor bănesc
handicap, indemnizație creștere copil, stimulent de inserție, supliment, alocație de stat pentru copii, alocație de
întreținere, venituri din chirii, subvenții agricultură, depozite bancare, alocație lunară de plasament, indemnizații
de insoțitori pentru bolnavii cu încadrare în gradul de handicap Grav și alte venituri cu exceptția celor care provin
din ASF.
Menționăm că trebuie trecuți toții membrii familiei, care au domiciliul legal identic cu cel al solicitantului
și sunt înscriși în Registrul Agricol al orașului Vicovu de Sus.
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