
1 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016 

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (2) din Legea 

nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, 

  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Partea I nr.54 

din 25 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatele (2), (3), (4) și (8)  ale articolului 7, se modifică și vor avea următorul cuprins:  

„(2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul 

unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie – iunie. Această perioadă include si zilele 

libere acordate prin lege, vacanțele și “săptamâna altfel”.  

 (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se întocmesc de catre 

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

înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului 

Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuiește efectiv familia. 

 (4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute 

la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului 

municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuiește efectiv 

familia/persoana singură. 

………………………… 

 (8) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar, iar stimulentul 

se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, 

dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.” 
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2. Alineatul (1) al articolul 9, se modifică și va avea și următorul cuprins: 

”(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se 

dovedesc, în principal, cu livretul de familie.” 

 

3. Alineatului (2) al articolul 9,  se modifică și va avea și următorul cuprins: 

“ (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, următoarele documente:” 

 

4. După litera g) al articolului 9, se introduce o nouă literă g1) cu următorul cuprins: 

„ g1) hotărârea de încredințare a copilului în cazul părinților despărțiți în fapt;” 

 

5. |După alineatul (2) al articolului 9, se introduce un nou alineat (3) cu urmatorul cuprins: 

„(3) În situatia prevăzută la alin. (2) lit. g1)  dacă nu există hotărârea de încredințare a copilului, situația 

de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire 

copiii.” 

 

6. Alineatul (1) al articolului 14,  se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

„(1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, o 

singură dată, pentru perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) în termen de maximum 5 zile de la finalizarea 

verificării prevăzute la art. 13, ținând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniță.” 

 

7. Alineatul (2) al articolului 15, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente educaţionale se 

face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 şi 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru 

luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ definite la art.6.” 

 

8. Alineatul (1) al articolului 16, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de 

învăţământ preşcolar prevăzute la art. 6 au obligaţia de a transmite primăriilor în raza teritorială a 

cărora îşi au domiciliul, reşedinţa sau locuiesc efectiv familiile, până la data de 5 a lunii, situaţia 

centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, în format 

electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ, conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 2.” 

 

9. Alineatele (2) și (3) ale articolului 17, se modifică si vor avea urmatorul cuprins: 
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  „(2) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată 

conform procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de 

învăţământ şi asistentul social sau personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puţin o dată pe 

lună. Reprezentanţii inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti realizează lunar vizite neanunţate, prin sondaj, în grădiniţele din judeţ, respectiv din 

municipiul Bucureşti. 

 (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, cadrul didactic analizează situaţia absenţelor 

şi face propuneri justificate conducătorului unității de învatamant privind aprobarea cazurilor 

excepţionale, pe care, acesta din urma le comunică primarului.” 

 

10. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

”Art. 19 - Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unităţile administrativ-teritoriale 

întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora conform tabelului din Anexa 4 punctele A, B, C 

și D, pe care o transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie social respectiv 

a municipiului Bucureşti până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.” 

 

11. Alineatele (2) și (4) ale  articolului 20, se modifică si vor avea urmatorul cuprins: 

  „ (2) Tichetul social pentru grădiniță nu se acordă în luna în care se comunică sau, după caz, se 

constată că unul sau mai mulți copii din familie nu îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de 

lege. 

……… 

(4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care se comunică 

sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) și (3), prin dispoziţie scrisă a 

primarului care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1).” 

 

12. După alineatul (5) al articolului 20, se introduce un nou alineat (6) cu urmatorul cuprins: 

„ (6) În situația în care în perioada prevăzută la art. 7 alin.(2) se produc încetări ale dreptului, dacă 

familia îndeplinește ulterior condițiile de acordare a stimulentului educațional, se depune o nouă cerere 

și se emite o nouă dispoziție a primarului, pentru perioada rămasă, până la finalizarea perioadei de 

acordare.” 

 

13. Alineatul (4) al articolul 21, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea 

formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru tipărirea și 

transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetele 

locale.” 
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14.  Alineatele (1) , (2) și (4) ale articolului 22, se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

„(1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele justificative, se depun de 

reprezentantul familiei la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuiește efectiv familia. Pentru anul şcolar 2015 - 2016 

cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016. 

 (2)  În situația în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau 

reședința în altă localitate decât cea în care locuiește efectiv, stimulentul educațional se va acorda de 

către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuiește efectiv, pe baza declarației pe propria 

răspundere sau adeverinței emisă de unitatea administrativ teritorială înscrisă în actul de identitate, că 

nu s-a solicitat un drept de stimulent educațional. 

……….. 

 (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administraţiei judeţene a finanţelor 

publice, respectiv Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, până la data de 31 decembrie a 

fiecărui an, numărul estimat de beneficiari de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în vederea 

repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinaţie şi repartizate 

pe judeţe, prin legile bugetare anuale. Pentru anul 2016, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 

transmit numărul estimat de beneficiari până la data de 10 februarie 2016.” 

 

15. Articolul 35 se modifică si va avea urmatorul cuprins:  

„Art. 35 - În vederea stabilirii dreptului la stimulentul educațional pentru situațiile care nu pot fi 

acoperite de cadrul general al prezentelor norme, autoritățile administrației publice locale stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de 

soluționare a situațiilor identificate.” 

 

16. Anexele nr.1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. II – (1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.15/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se vor republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

       

 

PRIM MINISTRU 

Dacian Julien CIOLOȘ 


