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LEGE Nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015
stimularea parlicipdrii
invdldmdntul preqcolar a
defavorizate

privind

in

copiilor provenind din

EMITENT:
PARLAMENTUL ROMANEI
PUBLICATA iN: MoNiToRUL OFICIAL NR. 813 din 2 noiembrie 2015
Parlamentul RomAniei adoptd prezenta lege.

ART. 1
(1) in scopul stimulirii participirii in invdlSmAntul pregcolar a copiilor din familii defavo
qi al creqterii accesului la educajie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub formd
tichete sociale.

(2) Stimulentul educalional se acordd in cadrul unui program de interes nalional,
prevederilor ar-t. 9 alin. (2) 9i (5) din Legea asistenlei sociale nr. 292/2011, cu modifi

ulterioare.
(3) Finanlarea acorddrii stimulentului educalional se face din bugetul de stat prin sume defal
din taxa pe valoarea addugatd, alocate pentru bugetele locale cu aceastd destinatie.

ART.2

Stimulentele educalionale se acordd copiilor din familii defavorizate in conditiile in care
indeplinite, cumulativ, urmdtoarele criterii:
a) var$a minimi a copilului este de 3 aai, implinitd oric6nd pe parcursul anului gcolar curent
copiii pot fi inscrigi la grddinild gi inainte s6 implineascd vdrsta de 3 ani, dacd spatiul o permite, di
devin eligibili in luna in care implinesc vdrsta de 3 ani:
b) vdrsta maximd a copilului esre de 6 ani, impliniti dupd data de 1 septembrie a anului gco
curent, in conformitate cu prevederile Legii educaliei nalionale nr. 1/201r, cu modific6rile
completdrile ulterioare, 9i ale metodologiei de inscriere in invdldmAntul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de pdnd la de doud ori nivelul venitului
gaftntat penfu o persoana singura, prevazut de Legea nr. 41612001 privind venitul minim
cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

ART.3
(1) Stimulentul educa{ional se acordd, la cerere, unuia dintre pdrinli, reprezentantului legal
copilului sau, dupd caz, persoanei care a fost desemnatd de pdrinte pentru inirelinerea copilului,
perioada absen{ei pdrinlilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind proteclia
promovarea drepturilor copilului, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Pentru eficientizarea mdsurii de stimulare a accesului in invalamantul pregcolar al copii
provenind din familii defavorizate, stimulentele educalionale se acordd sub forma tichetelor sociale.
(3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei I
qi destinate exclusiv acorddrii stimulentului educalional in conformitate cu prevedeiile prezer
Iegi.

(4) Tichetele sociale se emit numai de c6tre unitdlile atrtotjzate de Ministerul Finantelo

Publice, denumite in continuare unitdli emitente. Procedura de emitere gi modelul tichetelor social
se stabilesc prin ordin comun a1 ministrului finanlelor publice qi al ministrului muncii, familiei
protecliei sociale gi persoanelor vArstnice.
(5) unitalile emitente desfEqoard aceasta activitate numai in baza attorizatiei de
acordatd de Ministerul Finanlelor Publice. Autorizalia de functionare se acorda potrivit criteriil
stabilite de cdtre Ministerul Finanlelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incAt sd se asi
dezvoltarea concurenliald a serviciilor prevdzute de prezenta lege.
(6) UnitAlile care emit tichete sociale sunt oblisate sb ia misurile necesare pentru
circula!iei acestora in condilii de siguran;a.

ART.4
(1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileqte prin hotdrdre a Guvernului, ar
in termen de 90 de zile dela data publicdrii prezentei legi in Monitorul oficial al Romaniei,
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(2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileqte prin hotdrAre a consiliului local,
hotdrdri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuregti.
ART. 5
(1) Acordarea stimulentelor educalionale este condilionati de frecvenla regulatd la grddinild a
iilor din familiile beneficiare ale stimulentului educalional prevdzut de prezenta lege.
(2) In sensul prezentei legi, prin frecven{d regulatd se inlelege prezenla zilnicb, a copilului la
inild in luna monitolizat6,, cu exceplia absentrelor motivate.
(3) Se consideri absentre motivate, ce nu afecteazd acordarea tichetelor sociale, urmdtoarele
i, cu condilia ca acestea sd nu depdgeascd 50% din zilele de grddinild:
a) absenle medicale: motivate, numai dacd pdrinlii aduc scutiri medicale corespunzd.toare
adelor in cale au lipsit copiii, la revenirea acestora la grddinild. in caz exceplional, o singurd
pe an qcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale qi dacd in luna monitorizatd au linsit mai
de 50% din zilele de grbdinild, din motive medicale;
b) invoiri: copiii pot fi invoi{i de cdtre pdrinli in limita a 3 zile pe lund, cu condilia anunldrii

didactice.

ART.6
Valoarea nominali lunard minimd a stimulentului educalional se raporteazd la indicatorul social
referinld qi este de 0,1 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris la grddinild, beneficiar al
i educalional.

ART.7

(1) Stimulentele educa{ionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate

Denrru

hizilionarea produselor alimentare, de igiend, a produselor de imbrdcdminte qi/sau a rechizitelor.
(2) Este interzisl' ttilizarea tichetelor pentru achizilionarea de ligdri qi/sau bduturi alcoolice ori
,rificarea acestora prin transformarea in bani.
(3) In cazul in care se constatd una dintre situaliile prevdzute la alin. (2), acordarca
ulentului educalional inceleazd, iar sumele utilizate astfel se rec;rtpereaz}: de la titularul

ART.8
(1) Stimulentul educalional nu este inclus in veniturile salariale, nu este imDozabil. conform
ui fiscal, $i nu se umfue$te siiit decdt pentru recuperarea sumelor necuvinite acordate cu
titlu.
(2) Stimulentul educalional nu se ia in calcul la stabilirea unor obligalii lega1e de intrelinere qi
ci la stabilirea veniturilor in baza cdrora se acordd beneficii de asistenld socialS sau alte prestatii
pe testarea veniturilor.
'ciale bazate
ART.9
(1) Prezenta lege intrd in vigoare la 90 de zile de 1a data publicdrii in Monitorul Oficial al
omAniei, Parlea I, cu exceplia art. 4 alin. (1), care intrd in vigoare la 3 zile de la data publicdrii in
onitorul Oficial al Romdniei. Parlea I.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicdrii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romdniei,
I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecliei sociale qi Persoanelor vdrstnice si Ministerul
inanlelor Publice elaboreazd normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobA prin
Guvemului.
(3) In termenul prevdzvt la alin. (2) se emit ordinul comun al ministrului finan{elor publice si al
istrului muncii, familiei, protecliei sociale $i persoanelor vdrstnice prevazut la arl. 3 alin. (4),
qi ordinul ministrului finanlelor publice prevbzut 1a art. 3 alin. (5).
a

Aceastd lege a fost adoptatd de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor art. 75 qi ale
alin. (1) din Constitulia Rom6niei, republicatd.

PRE$EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
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