
Nr.1 din 14.09.2020 

ACORDARE/ÎNCETARE TICHETE ȘCOALĂ 

conform LEGii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în 
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 
a) copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b) 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 și completările ulterioare (art.2 din Lg.248) 

> La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din 
lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de 
părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării 
stimulentului educațional 
- La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor 
alin. (1) se exceptează următoarele: 

a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; 
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței 
acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu 
modificările și completările ulterioare; 
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele 
din fonduri externe nerambursabile; 
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii 
educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații 
neguvernamentale; 
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată; 
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la 
programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de 
venituri salariale; 
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice 
sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență. 

> Stimulentul educațional se acordă, la cerere, unuia dintre părinți, reprezentantului 

legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru 

întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 



-Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile 

de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele 

doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea 

activităților organizate de grădiniță. 

(1) Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la 
grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de 
prezenta lege. 
(2) în sensul prezentei legi, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului 
la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate. 
(3) Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, 
următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță: 
a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare 
perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. în caz excepțional, o 
singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna 
monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale; 
b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării 
cadrelor didactice. 

> Pentru toate absențele medicale, persoana prevăzută la art. 7 alin. (3) este obligată 
să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării 
absențelor, până la data de 3 a lunii următoare. 

> Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în 
componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la 
producerea acesteia, (art.12 alin.1) 

(1) în situația în care în urma comunicării prevăzute la art. 12 alin. (1) se constată 
schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziție de 
încetare a dreptului $i/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniță, după caz, cu 
luna următoare celei în care au intervenit modificările. 
(2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite nu este 
posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în 
condițiile legii, pe baza dispoziției emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniță 
necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după 
caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data 
comunicării dispoziției. 

> în luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulți copii 
din familie nu îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege, tichetul social 
pentru grădiniță nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflați în această situație 

> (1)Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate 
pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de 
îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. 

> (2)Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau 
băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani, (alin.2) 

> Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, 
numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte 
și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele 
prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii 
specifice sectorului de tichete sociale. 

- în cazul în care se constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), acordarea 
stimulentului educațional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la 
titularul dreptului. 
- Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 
din lege (copilul să fie înscris într-o unitate de învățământ preșcolar; venitul net să 
fie sub 284 lei/membru de familie) 

 

 



 

Se interzic titularului: 
a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul 
în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea 
nominală a tichetului; 
b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori 
altor bunuri și/ori servicii; 
c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice 
fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au 
afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente; 
d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât 
alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite. 


