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COMUNE DI PONTASSIEVE 

 
COMUNE DI RUFINA 

 

 
 
 

 
Stimată familie,  
 

Din data 01/02/2021 până în 30/06/2021 înscrierea la SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ( SERVICIUL DE CANTINĂ ȘCOLARĂ) 
 Pentru Anul Școlar 2021/2022 se efectuează online direct de la Portalul Web al Părinților la adresa:  

https://www.schoolesuite.it/default1/pontassi 
ca alternativă puteți folosi:  

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=pontassi 

 
TOȚI vor trebui să completze CEREREA ONLINE 

Procedura este simplă și rapidă și vă permite să: 
 

A) FACEȚI O NOUĂ ÎNSCRIERE LA SERVICIUL DE CANTINĂ pentru elevii care în septembrie vor începe un ciclu școlar (primele 
clase) de la Grădiniță, Școala Primară din Comunele Pelago, Pontassieve și Rufina și de la Școala Secundară de gradul I° 
din   Comuna Pontassieve  

- Completând  cererea cu datele cerute 
- Introducând, valorea atestatului ISEE, care se referă la minori, în curs de valabilitate (2021), pentru a 

beneficia de un tarif  facilitat 

(înainte de a începe procedura online țineți aproape valoarea ISEE astfel încât să o puteți scrie în spațiul dedicat) 

B) RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII LA SERVICIUL DE CANTINĂ pentru elevii care frecveantează deja una dintre clasele de la 
Grădiniță, Școala Primară și Secundară de gradul I° din Comunele Pelago, Pontassieve și Rufina. 

- Controlând datele deja prezente în sistem, dacă este necesar, continuați cu actualizarea acestora 
- Introducând valoarea atestatului ISEE , care se referă la minori, în curs de valabilitate (2021)  pentru a 

beneficia de un tarif  facilitat  

(înainte de a începe procedura online țineți aproape valoarea ISEE astfel încât să o puteți scrie în spațiul dedicat) 

 
Pentru a primi asistență tehnică pentru completarea cererii online telefonați la numărul 055 8360242 

în zilele de Luni, Miercuri și Vineri de la ora 9.00 la ora 13.00. 
 
 
 

VĂ AMINTIM CĂ: 

PÂNĂ LA DATA 30/06/2021 PUTEȚI ORCÂND MODIFICA CERERILE PE CARE LE-AȚI TRIMIS DEJA: intrând di nou pe Portalul Web 
Genitori (Părinți) cu acreditările proprii și actualizând datele conținute (reședința, telefon, școala, valoarea atestatului ISEE…). 
PENTRU CEI CARE NU AU ATESTATUL ISEE (2021) PENTRU MINORI VALABIL PÂNĂ LA DATA LIMITĂ PENTRU EFECTUAREA 
ÎNSCRIERILOR ONLINE  (30/06/2021): vor putea continua completarea cererii și trimite respectiva cerere de tarif facilitat la adresa 
de poștă electronică isee@comune.pontassieve.fi.it până la data 30/09/2021. 
(După acest termen aplicarea tarifului facilitat va fi efectivă odată cu prima facturare utilă.)  
PENTRU CEI CARE VOR SĂ OBȚINĂ SCUTIREA PLĂȚII CANTINEI PENTRU ELEVII CU CERTIFICAT 104 ÎN PREZENȚA UNUI ISEE (2021) 
INFERIOR SUMEI DE € 18.000,00: vor putea trimite cererea de scutire a plății serviciului de cantină + copia certificatului L. 104 la 
adresa de poștă electronică  isee@comune.pontassieve.fi.it până la data 30/09/2021. 
(După acest termen aplicarea tarifului facilitat va fi efectivă odată cu prima facturare utilă.) 
Formularele de CERERE DE TARIF FACILITAT SERVICIUL DE CANTINĂ și de SCUTIRE A PLĂȚII PENTRU ELEVII CU CERTIFICAT L. 104 pot 
fi descărcate de pe site-ul Comunei Pontassieve http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mensa-scolastica. 
  

DIETE SPECIALE 

Toți utilizatorii care au nevoie de o dietă diversificată pentru motive de sănătate sau etico-religioase trebuie să completeze formularele specifice și 
să le trimită, înainte de începutul anului școlar , la adresa de poștă electronică: servizi.mensa@comune.pontassieve.fi.it  
Veți găsi formularele în cererea on-line în spațiul “Informazioni Utili”( Informații utile) sau pe site-ul Comunei Pontassieve  
http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mentsa-scolastica  

 


