
LEGEA 248/2016 

PRIVIND STIMULAREA PARTICIPARII IN INVATAMANTUL 

PRESCOLAR A COPIILOR PROVENIND DIN FAMILII 

DEFAVORIZATE 

 

CRITERII DE ACORDARE 

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în 

condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 

a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul 

anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească 

vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care 

împlinesc vârsta de 3 ani; 

b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 

septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

metodologiei de înscriere în învăţământul primar; 

c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul 

venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare.(  MAXIM .284 lei/ membru familie) 

 Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa 

regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului 

educaţional prevăzut de prezenta lege. 

 

(2) În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a 

copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate. 

(3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, 

următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de 

grădiniţă: 

a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale 

corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la 

grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de 

tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele 

de grădiniţă, din motive medicale; 
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b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu 

condiţia anunţării cadrelor didactice. 

 

Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte 

criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, 

însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi 

înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.  

 Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile 

organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada 

septembrie-iunie.  

Art. 22.  

(1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele 

justificative, se depun de reprezentantul familiei la primăria 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi 

are domiciliul sau reşedinţa familia, până la data de 20 decembrie a 

fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de 

documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.  

(2) Cererile depuse după termenele prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în 

considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv 

reprezentantul legal al copilului depune o nouă cerere pentru anul şcolar 

următor, cu încadrarea în termenele reglementate. 

ART.7 

1) Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt 

utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a 

produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. 

(2) Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau 

băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. 

(3) În cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), 

acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se 

recuperează de la titularul dreptului. 

 

Titularul  tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice 

modificare in componenta familiei sau in veniturile acesteia in termen de 

maximum 15 zile de la producerea acesteia. 
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Art. 15. (1) Stimulentul se asigură lunar de către unităţile administrativ-

teritoriale şi se distribuie de către acestea.  

 

ACTE NECESARE PRIVIND INTOCMIREA  DOSARULUI 

 Legea 248/2015 

 

Cerere si declaratie  pe propria raspundere 

Acte doveditoare componenta familie- livret familie original si xerocopie  

Acte doveditoare venituri( adeverinta venit/extrase de cont/ decizii de 

stabilire a drepturilor ) 

Act doveditor inscriere/ frecventare gradinita 

Adeverinta venit de la ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE 

VASLUI 

 

IN ORIGINAL SI COPIE 

- carti de identitate pentru parinti  

- certificate de nastere pentru copii  

- certificat casatorie (daca exista)  

- hotarare judecatoreasca de divort (daca exista) 

- un dosar cu sina 


