
                 Incepand cu  data de 25.08.2020  Primaria Comuna Parscov demareaza
actiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea de  tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educational, in conformitate  cu O.U.G. nr. 133/2020 
privind unele masuri pentru  sprijinirea categoriilor de elevi  cei mai 
defavorizati  care  beneficiaza de sprijin educational  pe baza  de tichete 
sociale pe suport electronic pentru sprijin educational  acordate din fonduri  
externe, nerambursabile, precum si unele  masuri de distribuire a acestora.

             Potrivit acestui  act  normativ, copiii cei mai  defavorizati din 
invatamantul de stat prescolar (gradinita,)   primar si gimnazial, fara sprjin 
material, cu venituri la nivelul  veniturilor sociale minime acordate familiei 
acestora, beneficiaza in anul  scolar 2020-2021 de sprijin financiar, acordat sub 
forma de tichete sociale pe suport electronic in cuantum de 500 de  lei / an 
scolar 

Conditiile de eligibilitate  pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii sunt 
urmatoarele:

- Sa aiba domiciliul/resedinta pe raza comunei Parscov

- Venitul lunar net pe membru de  familie realizat in luna Iulie a acestui an  sa
fie pana la 1.115 lei pentru elevi si 284 lei pentru prescolari,

- Sa face dovada inscrierii copilului la gradinita sau  scoala.

Pentru anul scolar 2020-2021 cererile se depun de  catre reprezentantul legal al 
familiei sau al  copilului, in perioada 25.08.2020-04.09.2020 la sediul 
Primariei Parscov  insotite de urmatoarele documente:

- Acte doveditoare ale parintiilor/reprezentantului legal(in original si  copie)

- Documente in care rezulta calitatea de reprezentant  legal, in original si  
copie, dupa caz (hotararea judecatoreasca de incredintare,  )

-  Certificatele de nastere ale  copiilor (original si  copie)

- Dovada inscrierii la gradinita/ scoala

- Certificate de casatorie parinti in original si  copie 

- Certificate de  deces unde este cazul in original si  copie

-  Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate 
de angajator, de organele  fiscale , mandate postale, dispozitii de stabilire a 
drepturilor pentru luna Iulie 2020


