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EXPUNERE DE MOTIVE
 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de 

stimulent educaţional

În  scopul  stimulării  participării  în  învăţământul  preşcolar  a  copiilor  din  familii
defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional,
sub  formă de  tichete  sociale,  conform prevederilor  Legii  nr.  248/2015 privind  stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

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, respectiv 284 lei.

Stimulentul educaţional se acordă la cererea unuia dintre părinţi, reprezentantului legal
al  copilului  sau,  după caz,  persoanei  care a  fost  desemnată  de părinte  pentru  întreţinerea
copilului,  pe perioada absenţei  părinţilor,  conform art.  104 din Legea nr.272/2004 privind
protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

Valoarea  nominală  lunară  minimă  a  stimulentului  educaţional  se  raportează  la
indicatorul social de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la
grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional, respectiv 50 lei. Stimulentele educaţionale
acordate  sub  forma  tichetelor  sociale  sunt  utilizate  pentru  achiziţionarea  produselor
alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie.

Procedura de acordare a tichetelor sociale a fost stabilită prin H.G. nr.15/2016 din 19
ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 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  iar
modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

Având în vedere cele prezentate, rezultă faptul că beneficiarii acestui program pot face
parte  si  din  categoria  beneficiarilor  de  venit  minim  garantat  (Legea  nr.416/2001,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare)  şi  ai  beneficiarilor  de  alocaţie  pentru  susţinerea
familiei (Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), care sunt



în baza de date ai Compartimentului de Asistenţă Socială, şi care au minori între 3 şi 6 ani,
care frecventează grădiniţa. 

Prin urmare, beneficiarii stimulentului educaţional vor fi identificaţi în primul rând din
aceste două categorii. De asemenea vor fi luate în evidenţă şi persoanele fără adăpost care
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. În cazul în care se identifică minori eligibili, care nu fac
parte din nici una din categoriile enumerate mai sus, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de
art.  2  din  Legea  nr.248/2015  din  28  octombrie  2015  privind  stimularea  participării  în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii  defavorizate,  aceştia vor fi luaţi  în
evidenţă pentru a beneficia de stimulent educaţional. 

Luând în considerare cele prezentate,  înaintăm Consiliului Local Raciu proiecul de
hotărâre alăturat, pentru aprobare.
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