
INF'ORMARE

privind acordarea stimulentului educational ( tichete gradinita)

Legea nr.248/2015 privind stimulareaparticipdrii in invdldmdntul preScolar a copiilor

provenind din familiile defavorizate, c'u modfficarile si completarile ulterioare, instituie

stimulentul educalional, sub formd de tichete sociale tn valoare de 100 lei lunar.

CONDITII DE ACORDARE:

Stimulentele educafionale se acordi copiilor din familiile care au stabilit dreptul

la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr, 27712010 privind

alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este

suspendat.

Prin exceptie, stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea

persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada

absentei parintilor, conform art.104 din Legea nr. 27212004 privind protectia si

promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile ulterioare, daca

veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in ingrijire, nu depasesc nivelul maxim de

venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei - 557 lei/membru de

familie.

Stimulentul educational se acorda numai pentru copiii inscrisi intr-o unitate de

invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1l20ll, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Stimulentul educational se acorda:

- din oficiu pentru situatia prevazuta la art.Z alin.(l), dupa caz, odata cu stabilirea

dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, sau dupa acordarea acestuia, persoanei

care este si titularul alocatiei pentru sustinerea familiei;

-pe baza de cerere, pentru situatia prevazuta la art,2 alin.(2).

Acordarea stimulentelor educa{ionale este condifionati de frecven{a regulatl la

grldinifi a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educafional prevlzut de

prezenta lege.

|n sensul prezentei legi, prin frecventd regulat5 se inlelege prezenta zilnicd a

copilului la grddinild Tn luna monitorizatd, cu exceptia absentelor motivate.

Se considere absente motivate, ce nu afecteazd acordarea tichetelor sociale,

urmetoarele cazuri, cu conditia ca acestea se nu dep5geasce 50% din zilele de

gridinit5:

-absenle medicale: motivate, numai daci pirintii aduc scutiri medicale

corespunzdtoare perioadelor Tn care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grddinitd.



In caz exceplional, o singurd datd pe an gcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale

gi dacd in luna monitorizatd au lipsit mai mult de 50% din zilele de grddinild, din

motive medicale;

-invoiri: copiii pot fi invoili de cdtre pdrinti in limita a 3 zile pe lund, cu condilia

anuntdrii cad relor didactice.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau Tn considerare toate

veniturile impozabile gi neimpozabile realizate de familie inclusiv cele rezultate din

obligatiile legale de Tntretinere fatd de copii gi/sau fa[6 de pirinti, pe care membrii

acesteia le-au realizat in luna anterioard solicitdrii stimulentului educalional.

Se excepteazd de la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei urmdtoarele

categorii de venituri :

-sumele primite cu titlu de prestatii sociale Tn baza Legii nr. 44812A06 privind proteclia

gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;

-alocalia de stat pentru copii Tn cuantumul stabilit de Legea nr. 6111993 privind

alocalia de stat pentru copii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-ajutorul social acordat in baza Legii nr. 41612001, alocatia pentru suslinerea familiei

acordati in baza Legii nr. 27712010 qi ajutorul pentru incdlzirea locuin{ei acordat in

baza Ordonanlei de urgen[d a Guvernului nr. 7012011

- ajutoarele de stat acordate pentru activitdtile agricole din fonduri publice, inclusiv

cele din fonduri externe nerambursabile;

-sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv

pentru suslinerea educaliei preqcolarilor, elevilor gi studenlilor, prin programe ale

Ministerului Educaliei Nalionale gi Cercetdrii $tiinfifice, altor institulii publice 9i

private, i ncl usiv organ izali i neg uvernamentale;

-sumele primite din activitatea de zilier, Tn condiliile Legii nr. 5212001 privind

exercitarea unor activitSli cu caracter ocazional desf5gurate de zilieri, cu modificirile

gi completdrile ulterioare;

- sumele primite de persoanele apte de muncd din familie ca urmare a participdrii la

programe de formare profesionald organizate In conditiile legii, daci acestea nu au

titlu de venituri salariale;



- sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane

fizice orijuridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenli.

Documentele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele

exceptate se dovedesc, dupd caz, prin documentele eliberate de angajator, de

organele fiscale sau de alte autoritdfi competente, mandate pogtale de plati, extrase

de cont, decizii ori dispozilii de stabilire a drepturilor gi altele asemenea.

Dreptul la stimulent se acordd incep6nd cu luna in care beneficiarul lndeplinegte

criteriile de eligibilitate, pe bazd de cerere gi declaralie pe propria rdspundere,

insolite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia 9i

inscrierea/frecventarea activitdli lor organ izate de g rdd i n itd.

Stimulentul se acordi lunar, pe perioada participirii copilului la activitilile

organizate Tn cadrul unitdlilor din invdlimOntul pregcolar, in perioada septembrie-

iunie.

Titularul tichetului social pentru gridinif[ are obliga{ia sii anun{e orice

modificare in componen{a familiei sau in veniturile acesteia in termen de maximum 15

zile de la producerea acesteia.

COMPARTIMENT SISTENTA SOCTAT,A


