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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă 

de tichete sociale pentru învățământul preșcolar 

 

     Având în vedere prevederile: 

- art. 4, alin (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familiii defavorizate  

- art.36 din Hotărârea de Guvern nr. 15/2016 pentru arpobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familiii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță 

  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Padureni 

În temeiul prevederilor  art 36 alin.(2), lit.a) şi d ), art 45, alin (1) si  art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 

215/2001 privind administratia publica locala, republicată; 

 

Primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui, Diaconu Temistocle 

 

PROPUN : 
  

Art.1. Se aprobă Regulamentul de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, sub 

formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar prevăzut în anexa 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul de asistență socială. 

Art.3. Se completează fișa postului doamnei Hodorogeanu Nicoleta, consilier principal, în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni cu atributiile aferente aplicării 

prevederilor Legii nr.248/2015 si a H.G. nr.15/2016 privind stimularea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familiii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniță.     

Art.4. Prin grija secretarului comunei, câte o copie după prezenta se va înainta : Institutiei Prefectului 

Vaslui, Compartimentului asistenţă socială, şi va fi afişată în locurile publice din comună. 

 

                         Padureni, 16 februarie 2016 

 

 

                                                                      INITIATOR 

PRIMAR 

Diaconu Temistocle 

Proiectul de hotărâre este legal 

                                                                                                                            Secretar comuna 

                                                                                                                                           Pascaru Gina 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI  PADURENI                            Anexa 1 la Proiectul de hotărâre  

PRIMAR 

 

 

REGULAMENTUL DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL, 
SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

               Art. 1. - (1) Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru 

grădiniţă, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes naţional, denumit în continuare 

program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, 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 serviciului public de asistenţă socială de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale. 

(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 pe raza Comunei Padureni, 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 Comuna Padureni, în condiţiile legii. 

(4) Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă este utilizat exclusiv pentru 

atingerea obiectivului prevăzut de legea 248/2015 şi nu afectează distribuirea tichetelor sociale 

reprezentând beneficii de asistenţă socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale 

populaţiei. 

Art. 2. - (1) Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în 

întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. 

(2) Beneficiază de stimulent şi copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură şi copiii aflaţi 

în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta. 

(3) Pentru acordarea stimulentului se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 

fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

Art. 3. - Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) este necăsătorită; 

b) este văduvă; 

c) este divorţată; 

d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 

e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă 

privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e); 

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în 

una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e). 

Art. 4. - Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, 

după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care 

persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cei 

aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă la o persoană sau familie ori pentru care s-a 

instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist. 



Art. 5. - Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de 

învăţământ preşcolar şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament 

Art. 6. - (1) Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de 

eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe 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 prevăzute la alin. (1) se întocmesc de reprezentantul 

familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria 

comunei Padureni 

 (4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, de pe raza comunei Padureni cererea şi declaraţia pe 

propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei Padureni;  

(5) În cazul persoanelor fără adăpost, de pe raza comunei Padureni cererea de acordare a stimulentului se 

înregistrează la primăria comunei Padureni, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat 

stimulentul de la alte primării. 

(6) În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru 

susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar 

pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă. 

(5) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul 

familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. 

Art. 7. - (1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se 

dovedesc cu livretul de familie. 

(2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de 

familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru 

conformitate cu originalul, următoarele documente: 

a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; 

b) certificatul de căsătorie; 

c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; 

d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; 

e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea 

comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; 

hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; 

f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; 

g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 

de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 

h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 

 

Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din regulament, 

se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de 

întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 

solicitării stimulentului educaţional. 

(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează 

următoarele: 

a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia 

pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările 



ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri 

externe nerambursabile; 

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; 

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi 

cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; 

g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare 

profesională organizate în condiţiile 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 urgenţă. 

 

(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), 

se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi 

competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. 

(4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori 

persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din 

valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în 

considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete 

realizate în comun de persoanele din gospodărie. 

(5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (4), solicitantul 

completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună. 

 

Art. 9. - Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe 

care îi are într-o formă de plasament, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 

 

Art. 10. - (1) Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în 

componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 

(2) În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispoziţie scrisă a 

primarului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, şi se comunică, în termen de 5 zile de la data 

emiterii, noului titular şi, după caz, vechiului titular, precum şi unităţii de învăţământ preşcolar la care este 

înscris copilul. 

(3) Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoţită de documentul doveditor care atestă 

calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum şi, după caz, 

de documentele doveditoare prevăzute la art. 10 alin. (3) care să ateste menţinerea criteriilor de eligibilitate 

prevăzute la art. 2 din regulament. 

(4) Emiterea dispoziţiei prevăzute la alin. (2) se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, 

conform art. 11 din regulament. 

 

Art. 11. - (1) 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 personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ - teritoriale răspund, în condiţiile Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de realitatea şi legalitatea 

operaţiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent. 

Art. 12. - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în 

termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării 



Art. 13. - (1) Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a 

copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezentul regulament. 

(2) Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu 

excepţia absenţelor motivate. 

(3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu 

condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:  

a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în 

care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii 

pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de 

grădiniţă, din motive medicale; 

b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor 

didactice.  

Art. 14. - (1) Stimulentul educaţional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil, conform 

Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelaşi titlu. 

(2) Stimulentul educaţional nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la 

stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale bazate 

pe testarea veniturilor. 

 

Art. 15. – Prezentul regulament intră în vigoare de la data promovării proiectului de hotărâre în consiliu 

local Padureni 

 

 

 Padureni, 16 februarie 2016 

 

Proiectul este legal, 

Secretar Comuna, 

Pascaru Gina 

 

 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

Diaconu Temistocle 
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HOTĂRÂREA  NR.9 

privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă 

de tichete sociale pentru învățământul preșcolar 

 

 

 

Consiliul local al comunei Padureni, judeţul Vaslui, intrunit in sedinta ordinară: 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 4, alin (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familiii defavorizate  

- art.36 din Hotărârea de Guvern nr. 15/2016 pentru arpobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familiii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță 

  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Padureni 

- Avizul comisiilor de specialitate  a Consiliului local ; 

În temeiul prevederilor  art 36 alin.(2), lit.a) şi d ), art 45, alin (1) si  art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 

215/2001 privind administratia publica locala, republicată; 

 

H O T ĂR Ă Ş T E   
  

Art.1. Se aprobă Regulamentul de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, sub 

formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar prevăzut în anexa 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul de asistență socială. 

Art.3. Se completează fișa postului doamnei Hodorogeanu Nicoleta, consilier principal, în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni cu atributiile aferente aplicării 

prevederilor Legii nr.248/2015 si a H.G. nr.15/2016  privind stimularea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familiii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniță.     

Art.4. Prin grija secretarului comunei, câte o copie după prezenta se va înainta: Institutiei Prefectului 

Vaslui, Compartimentului asistenţă socială, şi va fi afişată în locurile publice din comună. 

 

                            PADURENI ,  16 FEBRUARIE 2016 

 

 

                Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  SECRETAR COMUNĂ      

          SANDU ANDRIAN                                                                                           Pascaru Gina 

 

 

 



 
 
 
PRIMARIA COMUNEI PADURENI                 Anexa 1 la Hotărârea CL nr.9 din 16.02.2016 

CONSILIU LOCAL 

 

 

REGULAMENTUL DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL, 
 SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

               Art. 1. - (1) Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru 

grădiniţă, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes naţional, denumit în continuare 

program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, 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 serviciului public de asistenţă socială de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale. 

(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 pe raza Comunei Padureni, 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 Comuna Padureni, în condiţiile legii. 

(4) Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă este utilizat exclusiv pentru 

atingerea obiectivului prevăzut de legea 248/2015 şi nu afectează distribuirea tichetelor sociale 

reprezentând beneficii de asistenţă socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale 

populaţiei. 

Art. 2. - (1) Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi 

în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. 

(2) Beneficiază de stimulent şi copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură şi copiii aflaţi 

în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta. 

(3) Pentru acordarea stimulentului se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 

fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

Art. 3. - Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) este necăsătorită; 

b) este văduvă; 

c) este divorţată; 

d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 

e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă 

privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e); 

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în 

una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e). 

Art. 4. - Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, 

după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care 

persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 



protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cei 

aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă la o persoană sau familie ori pentru care s-a 

instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist. 

Art. 5. - Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de 

învăţământ preşcolar şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament 

Art. 6. - (1) Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de 

eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe 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 prevăzute la alin. (1) se întocmesc de reprezentantul 

familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria 

comunei Padureni 

 (4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, de pe raza comunei Padureni cererea şi declaraţia pe 

propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei Padureni;  

(5) În cazul persoanelor fără adăpost, de pe raza comunei Padureni cererea de acordare a stimulentului se 

înregistrează la primăria comunei Padureni, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat 

stimulentul de la alte primării. 

(6) În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru 

susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar 

pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă. 

(5) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul 

familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. 

Art. 7. - (1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se 

dovedesc cu livretul de familie. 

(2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de 

familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru 

conformitate cu originalul, următoarele documente: 

a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; 

b) certificatul de căsătorie; 

c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; 

d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; 

e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea 

comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; 

hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; 

f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; 

g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 

de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 

h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 

 

Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din regulament, 

se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de 

întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 

solicitării stimulentului educaţional. 

(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează 

următoarele: 

a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia 

pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri 

externe nerambursabile; 

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; 

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi 

cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; 

g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare 

profesională organizate în condiţiile 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 urgenţă. 

 

(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), 

se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi 

competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. 

(4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori 

persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din 

valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în 

considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete 

realizate în comun de persoanele din gospodărie. 

(5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (4), solicitantul 

completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună. 

 

Art. 9. - Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe 

care îi are într-o formă de plasament, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 

 

Art. 10. - (1) Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în 

componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 

(2) În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispoziţie scrisă a 

primarului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, şi se comunică, în termen de 5 zile de la data 

emiterii, noului titular şi, după caz, vechiului titular, precum şi unităţii de învăţământ preşcolar la care este 

înscris copilul. 

(3) Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoţită de documentul doveditor care atestă 

calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum şi, după caz, 

de documentele doveditoare prevăzute la art. 10 alin. (3) care să ateste menţinerea criteriilor de eligibilitate 

prevăzute la art. 2 din regulament. 

(4) Emiterea dispoziţiei prevăzute la alin. (2) se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, 

conform art. 11 din regulament. 

 

Art. 11. - (1) 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 personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ - teritoriale răspund, în condiţiile Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 



privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de realitatea şi legalitatea 

operaţiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent. 

Art. 12. - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în 

termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării 

Art. 13. - (1) Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a 

copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezentul regulament. 

(2) Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu 

excepţia absenţelor motivate. 

(3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu 

condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:  

a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în 

care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii 

pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de 

grădiniţă, din motive medicale; 

b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor 

didactice.  

Art. 14. - (1) Stimulentul educaţional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil, conform 

Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelaşi titlu. 

(2) Stimulentul educaţional nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la 

stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale bazate 

pe testarea veniturilor. 

 

Art. 15. – Prezentul regulament intră în vigoare de la data promovării proiectului de hotărâre în Consiliu 

Local Padureni. 

 
 
 
                              Padureni, 16 FEBRUARIE 2016 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

     SANDU ANDRIAN                         Secretar comună, 

   Pascaru Gina 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de identificare a 
beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru 

învățământul preșcolar 
 
 Domnilor Consilieri 
 

Acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru 
grădiniţă, în cadrul programului de interes naţional, prevăzut de Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, este o noutate pentru noi.  

Conform prevederilor Legii 248/2015 și a normelor metodologice de aplicare a 
acesteia, preșcolarii care participă la cursurile preșcolare, frecvent și au un venit sub 284 
lei pe membru de famile, pot beneficia de tichete sociale in valoare de 50 lei lunar, in 
perioada septembrie-iunie. 

Avand in vedere prevederile art. 4, alin (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiii defavorizate și cele 
ale art.36 din Hotărârea de Guvern nr. 15/2016, Consililul local are obligatia de a promova 
proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor 
stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar, 
care respectă prevederile normelor metodologice de acordare a tichetelor sociale. 

Având în vedere aspectele mai sus menţionte, vă propun spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind Regulamentului de identificare a beneficiarilor stimulentului 
educațional, sub formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar. 

 
 
 

PRIMAR 
Diaconu Temistocle 

  
 
 

 

 



 
 
 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA PADURENI 
COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA  SOCIALA SI RESURSE UMANE 
 
 

RAPORT 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de identificare a 

beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru 

învățământul preșcolar 
 

 

 

 Domnilor consilieri, 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiii defavorizate și cele ale Hotărârii de 
Guvern nr. 15/2016, consideram oportun initierea proiectului de hotarare de catre domnul 
primar in forma propusa. 

Comuna Padureni are un numar estimativ de beneficiari a stimulentului educațional 
de 77 de preșcolari, iar acordarea acestor tichete sociale se va face in limitele legale 
aprobate. 

În temeiul celor de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre cu propunerea de a fi 

înaintat Consiliului Local spre aprobare conform competenţelor stabilite de lege. 

 

 

 

 

  Consilier principal, 

 Hodorogeanu Nicoleta 
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A V I Z 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de identificare a 

beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru 

învățământul preșcolar 
 

 

 

Comisia juridica si de disciplina, dezvoltare, urbanistica si amenajarea teritoriului, amenajarea 

domeniului public si privat de interes local,  intrunita in data de 16 februarie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor stimulentului 

educațional, sub formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar. 

Avand in vedere cele specificate mai sus comisia juridica si de disciplina, dezvoltare, urbanistica si 

amenajarea teritoriului, amenajarea domeniului public si privat de interes local, analizand materialele 

prezentate 

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare. 

 

  Padureni, 16 februarie 2016 

 

 
                                                                     
 

PRESEDINTE                                                                     

Pascal Costica 
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A V I Z 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de identificare a 

beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru 

învățământul preșcolar 
 

 

 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 16 februarie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor stimulentului 

educațional, sub formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar. 

Avand in vedere cele specificate mai sus Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget,finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizand materialele prezentate 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia 

spre adoptare. 

 

    Padureni, 16 februarie 2016 

 

 
 

Preşedinte,    

Mihai Cornelia                                                            
 

 


