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Metodologia privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate 

 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Hotararea de Guvern 
nr.15/2016 a aprobat Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

Tichetele sociale pentru gradinita sunt utilizate pentru achizitionarea produselor 
alimentare, de igiena a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.Este interzisă utiliarea 
tichetelor pentru ahiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin 
transformarea în bani.În caz contrar acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă încetează, iar 
sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.   

Tichetele sociale pentru grădiniţă  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; 
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar 
curent;  
c) venitul net 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.  

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţa  este condiţionată de frecvenţa regulată a 
copiilor, respectiv  prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia 
absenţelor motivate.  

Notarea prezenţei de către profesori se face conform unei proceduri ce se va transmite de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice către unităţile de învăţământ. 

Pentru copii cu vârstă preşcolară, beneficiari ai stimulentului educaţional, unităţile de 
învăţământ preşcolar au obligaţia de a transmite primăriilor în a căror raza teritorială îşi au 
domiciliul/reşedinţa reprezentanţii legali, până la data de 5 a fiecărei luni, situaţia prezenţei 
înregistrată în luna anterioară, situaţie ce va fi semnată de către conducătorul unităţii de 
învăţământ.  

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale pentru 
grădiniţa, 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;  
b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării 
cadrelor didactice.  



 
 
   
 La nivelul D.G.A.S.P.C.-Sector 4 au inceput sa fie înregistrate cereri pentru acordarea 
tichetelor sociale pentru grădiniţa, termenul limita de depunere pentru anul şcolar 2015-2016 
fiind 30 aprilie 2016. 
 Pentru anii şcolari următori, termenul limita de depunere a cererilor pentru acordarea 
tichetelor sociale pentru grădiniţa este 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. 
 Drepturile prevăzute de Legea 248/2015 vor fi acordate sub forma de tichete sociale ce 
vor fi ridicate de reprezentantul legal pe baza de B.I./C.I. de la caseria D.G.A.S.P.C.-Sector 4, in 
urma situaţiei centralizate transmise de către Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie. 

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie va prezenta situația centralizată către 
Serviciul Achiziţii, iar acesta o va transmite unităţii emitente a tichetelor sociale; situaţia va 
conţine numele, prenumele, CNP-ul, precum si suma alocata, care conform art.28 din Hotărârea 
nr.15/2016 nu va putea fi inferioara celei de 0,1 ISR, totodată acesta va comunica 
reprezentantului legal perioada in care se vor putea ridica tichetele sociale. 

MODALITATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR: 

- Solicitarea sprijinului Inspectoratului şcolar sector 4 si grădiniţelor de pe raza sectorului 4 
pentru identificarea copiilor eligibili, 
- Campanie de informare la nivelul  sectorului 4 despre Legea nr. 248/2015, 
- Verificarea listei beneficiarilor de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Verificarea listei beneficiarilor alocaţiei de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; 
- Verificarea listei beneficiarilor de  ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- Verificarea listei beneficiarilor alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
MODALITATEA DE SOLUTIONARE A SITUATIILOR IDENTIFICATE 
 

Reprezentantul legal al copilului va completa “ Cerere-declaratie pe propria raspundere 
pentru  acordarea tichetului social pentru gradinita “ prevăzut in Anexa nr.1 a Hotărârii 
nr.15/2016. 

Cererea va fi depusa la sediul D.G.A.S.P.C.-Sector 4 din str. Soldat Enache Ion nr.1A, sector 
4, impreuna cu urmatoarele acte: 

- Acte de identitate si stare civila ( copii carti de identitate, copii certificate de nastere, 
certificate de casatorie, certificate de deces, hotarari de divort,etc) 

- Copie livret de familie, 
- Adeverinta inscriere la gradinita, 
- Adeverinte de venit, 
- Alte acte doveditoare privind componenta si venitul familiei. 
Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare pentru  

acordarea tichetului social pentru gradinita, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se 
realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.  



 
 
 
 

Acordarea sau respingerea dreptului la tichetului social pentru grădiniţa se face prin 
dispoziţie scrisă a primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării de către 
Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie in baza referatului întocmit de acesta.  

Acordarea stimulentului educaţional sub forma de tichet social se va face pana la data de 15 a 
lunii in curs, pentru luna anterioara.  

Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele elemente: 
- a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular; 
- b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru 

care se acordă tichetul social pentru grădiniţa; 
- c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a titularului; 
- d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul de copii pentru care se 

acordă; 
- e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul educaţional; 
- f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
     Dispoziţia primarului poate fi emisă comun pentru toţi beneficiarii, caz în care 
comunicarea se va face individual. 

Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziţiei se stabileşte de 
către primar. 

În situaţia in care se constata schimbari ce duc la incetarea dreptului de tichet social   
pentru gradinita, primarul emite dispozitie de incetare a dreptului si/sau de recuperare. 

Modificarea dreptului la stimulant educational sub forma de tichet social  pentru gradinita 
se efectuează în cazul in care intervin schimbari (venit/număr copii) in situatia initiala a 
solicitantului 

        Modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului se face prin dispozitia scrisă a 
primarului. 
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