CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA SI COMUNITATI LOCALE
COMPARTIMENTUL SERVICII SOCIALE
Anexa 2
la Hot. Nr………………/……

REGULAMENT

privind acordarea alocatiei zilnice de hrana, imbracaminte, incaltaminte,
materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale
cultural-sportive pentru copii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale
scolarizati in unitatile de invatamant de masa din
judetul Arges

Avand in vedere art.51 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, potrivit
caruia copiii si tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, scolarizaţi în unităţile de
învăţământ special sau de masă, inclusiv cei scolarizaţi în alt judeţ decât cel de
domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice
de hrană, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a
încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a
copilului, precum si de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru
copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene de
asistenţă socială si protecţia copilului.
Potrivit art. 26 din Ordinul Ministerului educaţiei, cercetării, tineretului
si sportului nr.5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în
unităţile de învăţământ de masă beneficiază de asistenţă socială constând în
asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei si a încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în
sistemul de protecţie a copilului, precum si de găzduire gratuită în internatele sau
centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene de
asistenţă socială si protecţia copilului.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor
minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea
nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, au fost stabilite
pe grupe de vârste limitele de cheltuieli aferente drepturilor la hrană,
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării,
transport, materiale cultural-sportive, care se aplică și copiilor si tinerilor cu cerinţe

educaţionale speciale scolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă,
inclusiv cei scolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, după cum urmează:

Grupa de vârstă

Valoarea alocaţiei
de hrană (lei/zi/copil/tânăr)

Valoare drepturi îmbrăcăminte,
încălţăminte, materiale
igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucării,
transport, materiale culturalsportive (lei/an/copil/tânăr)

De la 0 până la 3 ani
inclusiv
De la 3 până la 7 ani
inclusiv
De la 7 până la 14 ani
inclusiv
De la 14 până la 18
ani inclusiv
De la 18 până la 26
ani inclusiv

16.60

366.00

16,60

498,00

16,60

611,00

16,60

754,00

16,60

844,00

Beneficiar*

Valoare (lei/luna)

Copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de
28,00
protecţie specială într-un serviciu public de tip
rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în
centre maternale
*Sume de bani pentru nevoi personale reglementate prin H.G. nr. 904/2014
coroborata cu dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, art. 129 alin. 7 raportat la alin. 5 si coroborat cu art. 7 din
H.G. nr. 1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare,
instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/ elevilor/ tinerilor
cu cerinte educationale speciale din cadrul sistemului de invatamant special si
special integrat, Anexa 2, Capitolul II, care se aplica si copiilor/elevilor/tinerilor
CES scolarizati in unitatile de invatamant de masa.
Prin Ordinul MECS nr. 5036/25.08.2015 publicat in Monitorul
Oficial nr. 680/08.09.2015 care modifica Ordinul MECTS nr. 5574/07.10.2011, se
mentioneaza ca drepturile copiilor cu CES (cerinte educationale speciale) se
vor asigura din bugetele locale ale consiliilor judetene, indiferent de locul de
domiciliu al copiilor, prin contract managerial, din sume defalcate din TVA
prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, conf. HG
nr. 72/2013, se stabilesc urmatoarele:

Art. 1.
(1) Prezentul Regulament stabileste regulile privind acordarea drepturilor
sociale ale copiilor/elevilor/tinerilor CES din judetul Arges
(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament, termenii si
expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a. CES – cerinte educationale speciale;
b. Copiii / elevii / tinerii cu CES - copiii cu Certificat de Orientare
Scolara si Profesionala , cat si cei cu certificat de incadrare intr-un
grad de handicap (Certificat Grad Handicap), dar care frecventeaza
unitatile de invatamant de masa;
c. Alocatie zilnica de hrana – beneficiul copiilor/elevilor/tinerilor
CES constand in 16,6 lei/zi;
d. Invatamantul special – reprezentat prin scoli, gradinite si licee
care au programa scoalara cu un curriculum adaptat;
e. Invatamant de masa – reprezentat prin scoli, gradinite, licee si
universitati care au programa scolara normala;
f. Contract Managerial - contract incheiat intre Judetul Arges si
Unitatea Administrativ Teritoriala pe raza careia se afla unitatea
de invatamant a copilului cu cerinte educationale speciale (CES).
Art. 2
Copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) scolarizati in
unitatile de invatamant de masa din jud. Arges pot beneficia, la cerere, in limita
bugetului anual aprobat, de urmatoarele:
a) Alocatie zilnica de hrana,
b) Imbracaminte,
incaltaminte,
materiale
igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, conform
tabelului mai sus.
c) Alocatie pentru nevoi personale in cuantum de 28 lei/luna.
Art. 3.
Drepturile mentionate se acorda astfel :
1. Pentru copiii cu Certificat de Orientare Scolara si Profesionala:
a) Alocatia zilnica de hrana si alocatia pentru nevoi personale – lunar,
numai pe durata anului scolar.
b) Imbracaminte,
incaltaminte,
materiale
igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive –
semestrial, respectiv in lunile octombrie si martie.
2. Pentru copiii cu Certificat Grad Handicap (care au si Certificat de
Orientare Scolara si Profesionala):
a) Alocatia zilnica de hrana si alocatia pentru nevoi personale – lunar, pe
durata intregului an calendaristic.

b) Imbracaminte,
incaltaminte,
materiale
igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive –
semestrial, respectiv in lunile octombrie si martie.
3. Prin exceptie, in anul 2015, de prevederile art. 2, lit b copiii vor beneficia
in luna decembrie.
Art. 4.
Solicitantii vor depune la sediul Consiliului Judetean Arges , in atentia
Compartimentului Servicii Sociale, spre analiza, un dosar care va contine
urmatoarele documente:
a) cerere tip sau scrisa de mana prin care se solicita aceasta alocatie, semnata
de parintele/ tutorele/ reprezentantul legal al copilului cu CES;
b) copii acte de stare civila ale copilului / elevului / tanarului CES si ale
parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al copilului;
c) copie Certificat de Orientare Scolara si Profesionala ;
d) copie Certificat Grad Handicap (daca este cazul);
e) adeverinta eliberata de institutia de invatamant care atesta inscrierea
copilului/elevului/tanarului intr-o unitate de invatamant de masa (la
inceputul anului scolar sau la intocmirea dosarului cu actele solicitate mai
sus in cursul anului scolar.)
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant cu numarul de zile pe care
le-a frecventat copilul la scoala sau gradinita, necesara pentru acordarea
alocatiei zilnice de hrana ( numai pentru copiii cu Certificat de Orientare
Scolara si Profesionala si fara Certificate Grad Handicap).
Art. 5.
Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Consiliului Judetean Arges va inainta
dosarele cu actele mentionate la art 4, catre Primaria pe raza careia se afla unitatea
de invatamant a copilului cu cerinte educationale speciale.
Art. 6 .
Documentele mentionate la art. 3, lit (a) - (d) se depun la sediul Consiliului
Judetean Arges - Compartimentul Servicii Sociale, iar documentul mentionat la
lit. (f), se depune lunar, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare , respectiv
in primele 5 zile lucratoare de la finalizarea cursurilor in luna iunie.
Art. 7
Parintii vor depune lunar la sediul Primariei pe raza careia se afla unitatea de
invatamant a copilului cu cerinte educationale speciale, o adeverinta cu numarul
de zile pe care le-a frecventat copilul la scoala sau gradinita.
Art. 8.
Plata se face in contul indicat de beneficiar sau in numerar, de catre Primaria pe
raza careia se afla unitatea de invatamant a copilului cu cerinte educationale
speciale.

Art. 9.
Primaria pe raza careia se afla unitatea de invatamant a copilului cu cerinte
educationale speciale va urmari ca sumele primite sa fie utilizate potrivit
destinatiei. In termen de 60 de zile de la data ridicarii sumelor necesare
achizitionarii semestrial de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienicosanitare,
rechizite/manuale,
jucarii, transport, materiale cultural-sportive,
parintii trebuie sa prezinte acte justificative (bonuri fiscale/ facturi/ bilete sau
abonamente de transport) pe sumele incasate.
Art. 10.
(1) Beneficiile prevazute la articolul 2 inceteaza in urmatoarele cazuri :
- incetarii frecventarii cursurilor din alte cauze decat medicale
(abandon scolar) sau a inregistrarii unui numar de absente care potrivit
regulamentului scolar permit exmatricularea, deci nedepunerea adeverintei
care atesta frecventa scolara,
- decesul copilului,
- nereevaluare anuala de Certificat Grad Handicap,
- schimbare Certificat de Orientare Scolara si Profesionala in alta forma de
invatamant decat cea de masa,
- neeliberare de nou Certificat de Orientare Scolara si Profesionala prin
schimbarea ciclului de invatamant.
- nedepunerea de acte justificative (bonuri fiscale/facturi/bilete sau
abonamente de transport) privind achizitioarea de imbracaminte,
incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii,
transport, materiale cultural-sportive, conform tabelului mai sus, functie de
varsta copilului.
(2) Masura prevazuta la alin (1) se ia de catre Primaria pe raza careia se afla
unitatea de invatamant a copilului cu cerinte educationale speciale
Art. 11.
Primaria pe raza careia se afla unitatea de invatamant a copilului cu cerinte
educationale speciale va prezenta lunar Consiliului Judetean ArgesCompartimentul Servicii Sociale lista copiilor/elevilor care beneficiaza de
prevederile art. 26 al O.G nr. 5574/2011, in vederea monitorizarii si identificarii
sumelor.
Art 12.
Prevederile prezentului Regulament vor fi duse la indeplinire de catre
Compartimentul Servicii Sociale – Consiliul Judetean Arges, in colaborare cu
Primariile pe raza carora se afla unitatile de invatamant ale copiilor cu cerinte
educationale speciale .

