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                                                         Anexa nr.1 la HCL nr._____   /_______2016 
 

Modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor 

identificate şi de acordare a  tichetelor sociale pentru grădiniţă în 

conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea 

participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate 

  
 

CAP.I-BENEFICIARII 

 

1. Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete 

sociale pentru grădiniţă, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care 

au domiciliul sau reşedinţa în România, în vederea creşterii accesului la 

educaţie al acestora. 

2. Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, 

fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare 

persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa 

serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale în care trăiesc. 

3.  Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au 

cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

    a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului 

Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în 

continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa 

în România, în condiţiile legislaţiei române; 

    b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, 

o formă de protecţie; 

    c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în 

condiţiile legii. 

4. Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru 

gradinita este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al 

copilului. 

5. 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 – 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; 
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    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. 

 
CAP.II – IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR 

 

 

1.Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa 

regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului 

educaţional. 

2. Identificarea beneficiarilor se realizeaza prin cel putin una din urmatoarele 

situatii: 

- informarea cetatenilor  de către personalul de specialitate cu atributii 

de asistenta sociala din cadrul Primariei Ogra 

 - solicitarea directa din partea familiei/reprezentantului legal al 

copilului, stabilit in conditiile legii; 

 - informarea parintilor sau a reprezentantilor legali ai prescolarului de 

către cadrele didactice din unitatile de invățamânt,care vin in contact direct 

cu acestia; 

 - informare prin  afise la unitatile scolare ( gradinite, scoli) la sediul 

Primariei Ogra,  cu conditiile  prevazute de Legea nr.248/2015 privind 

acordare stimulentului educational sub forma de tichete sociale; 

 identificarea prin intermediul listelor medicilor de familie; 

 identificarea potentialilor beneficiari prin intermediul mediatorului 

sanitar; 

 identificarea potentialilor beneficiari din baza de date a  beneficiarilor 

de venit minim garantat, alocatie pentru sustinerea familiei; 

 semnalarea/sesizarea din partea oricarei persoane  care intra in contact 

cu un astfel de caz; 

 campanii de informare locala. 

 

CAP. III-ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT 

 

1. Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul 

îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe 
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propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa 

familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate 

de grădiniţă. 

 2. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la 

activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în 

perioada septembrie - iunie. 

 3. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de 

reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, şi se 

înregistrează la primăria  în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 

reşedinţa familia. 

4. Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele 

doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea datelor 

înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data 

înregistrării acestora, de catre persoana cu atributii de asistenta sociala din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

5. In vederea emiterii dispozitiei de 

acordare/respingere/suspendare/modificare/incetare a  dreptului la stimulent, 

recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita,modificarea titularului 

dreptului,  se va intocmi de catre personalul cu atributii de asistenta sociala 

proiect de dispozitie insotit de referat motivat. 

6. Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie 

scrisă a primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării 

prevăzute la punctul 4. 

7.   Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând 

stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform 

art. 12 şi 14  din HG.15/2016, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna 

anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ preşcolar 

cu sau fără personalitate juridică, de pe raza comunei Ogra. 

8. Distribuirea prevazuta la pct.7 se face in baza situatiei centralizatoare 

privind beneficiarii,conform prezentei inregistrata in luna anterioara, pe care 

unitatea de invatamat este obligata sa o transmita catre Primaria Ogra, pana 

la data de 5 a lunii in curs pentru  luna anterioara. 

9. Situaţia centralizatoare prevăzută la pct.8 va conţine în mod obligatoriu 

numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului şi ale 

reprezentantului acestuia, precum şi numărul de absenţe 

înregistrate.(conform Anexei nr.2 din norme). 

10. 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. 
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11.Responsabilitatea gestionarii tichetelor sociale  pentru gradinita revine 

persoanei cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul aparatului de 

specialiate al primarului cat si unitatilor emitente respectiv operatorilor 

economici cu care unitatea emitenta are incheiate contracte de servicii 

specifice sectorului de tichete sociale. 

 

CAP.IV-DISPOZITII FINALE 

 

 

1. In vederea desfasurarii activitatii prevazute de prezenta procedura, se va 

utiliza si respecta modelul de  anexe prezvazut de  HG 15/2016,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. 

2.  Prezenta  procedura de identificare a beneficiarilor, de solutionare a 

situatiilor identificate si  de acordare a tichetelor sociale pentru  grădiniţă se 

completeaza cu dispozitiile  Legii nr.248/2015 si a HG nr.15/2016, 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. 

 
 


