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REGULAMENT
Privind stimularea participirii in invl!imAntul pregcolar a copiilor provenund din familii

^ defavorizate gi a procedurii de acordare a a tichetelor sociale pentru grddinifn
In temeiul prevederilor ar|. 2 din Legea nr. 24812015 privind stimularea parlicipdrii in invdJdmdntul

pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educalionale se acordd copiilor
din familii defavorizate in condiliile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmdtoarele criterii:
a) vArsta minimd a copilului este de 3 ani, implinitd oricdnd pe parcursul anului gcolar curent - copiii
pot fi inscrigi la grddiniJd gi inainte sd implineasci vdrsta de 3 ani, dacd spatiul o permite, dar devin
eligibili in luna in care implinesc vdrsta de 3 ani;
b) vdrsta maximd a copilului este de 6 ani, implinili dupd data de 1 septembrie a anului gcolar curent,
in conformitate cu prevederile Legii educaliei naJionale nr. 1/2011, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, 9i ale metodologiei de inscriere in invdtdmAntul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de pdnd la de doud ori nivelul venitului minim garantat
penfu o persoand singur6, (284 lei) prevdzut de Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Valoarea stimulentului educalional in tichete sociale pentru grddinild este 50 de lei/luna/copil,
conform art.6 din legea248l2015.
Avdnd in vedere prevederile art. 4 alin (2) din Legea 248/2015 9i art. 35 din Normele de aplicare a
Legii 248/2015, conform cdrora "Autoritdlile administratiei publice locale stabilesc prin hotdrdre a

consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum gi modalitatea de soluJionare a

situaliilor identificate, in limita procedurald prevLzlutl, de normele metodologice qi procedura de
acordare a tichetelor sociale pentru gradiniF', prezentdm mai jos modul de identificare a

beneficiarilor de stimulente educationale:
1. Persona cu atribujii in domeniul asistenlei sociale din cadrul aparatului de specialitatea
primarului, deline o bazd de date a tuturor beneficiarilor de servicii sociale gi beneficii de asistenld
sociald, este o sursd sigurd de date pentru beneficiarii stimulentului educa{ional care pot fi informali
in timp util despre aceste beneficii, atAt direct de cdtre personalul de specialitate cdt qi prin alte
mijloace de comunicare (telefon, pogti, vizitd la domiciliu, etc)
2. O altir modalitate de identificarea a acestor categorii de beneficiari o constituie colaborarea cu
unit-a1ile de invdjdm6nt pregcolar din Comuna Sacu, care vor informa familiile copiilor despre
condiliile de acordare a stimulentului educaJional gi care vor fi direclionati spre persona cu atribulii
in domeniul asistentei sociale din cadrul aparatului de specialitatea primarului in vederea intocmirii
dosarelor. Urmare a informdrilor efectuate, posibilii beneficiari vor depune la sediul primariei Sacu

la persona cu atribufii in domeniul asistenlei sociale din cadrul aparatului de specialitatea primarului
o cerere - declaralie pe propria rdspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social
pentru grddiniJd)", actele doveditoare privind componenla familiei, actele doveditoare privind
veniturile acesteia gi dovada inscrieii copilului la grddinild, fbcutd in termen de 30 de zile de la
inscrierea copilului la grddinifd, dar nu mai tdrziu de 20 decembrie. Pentru anul $colar 2015-2016,
cererile, insolite de documentele justificative, se depun pdnd la data de 30 aprilie 2016, conform art.

7 alin. (7), Art.22 alin. (1), HG 15i2016. Cererile depuse dupd termenele prevazute mai sus nu se

mai iau in considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul
legal al copilului depune o noud cerere pentru anul $colar urmAtor, cu incadrarea in termenele
reglement. Persona cu atribufii in domeniul asistenlei sociale din cadrul aparatului de specialitatea
primarului va verifica datele Ei informaliile cuprinse in cererea qi in documentele doveditoare pentru

acordarea stimulentului si va asigura prelucrarea datelor in termen de 15 zile de la data inregistrdrii
acestora conform ar1.13 alin. 1 din HG 1512016. Datele se comunicd ;i unitdlilor de invdJdmfut la
care sunt inscriqi preqcolarii. Componenla familiei, frliaJia copiilor qi situa{ia lor juridicd faJd de

reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie. In cazul in care nu este eliberat livretul de

familie sau situalia familiei nu este evidenliatd in livretul de familie, reprezentantul familiei prezintd,
dupd caz, in copie certificatd sau, dupd caz, autentificatd pentru conformitate cu originalul,
urmdtoarele documente:
a) certificatele de naqtere ale copiilor aflaJi in intrelinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de cisdtorie:



c) hotdrdrea j udecdtoreascd de incredinlare in vederea adopliei, potrivit legii;
d) hotdrdrea judecdtoreascA de incuviinlare a adopliei, potrivit legii;
e) dispozilia conducdtorului directiei generale de asistenjl sociald qi proteclia copilului sau hotdrdrea
comisiei pentru proteclia copilului ori a instanlei de judecatd, dup:a caz, pentru masura
plasamentului; hotdrArea judecdtoreascd de instituire a tutelei sau, dupd caz, dispozilia autoritdlii
tutelare, potrivit legii;
{) hotdrArea judecetoreascA prin care soJul/so{ia este declarat/declaratd dispdrut/dispirutd;
g) hotdr6rea judecdtoreascd prin care solul/so1ia este arestat/arestatA preventiv pe o perioadd mai
mare de 30 de zile sau executd o pedeapsd privativd de libertate gi nu participd la intreJinerea
copiilor;
h) dupd caz, alte acte doveditoare privind componenla familiei.
3. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile
impozabile qi neimpozabile prevdzute de Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi
completbrile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaJiile legale de intreJinere fald de copii ;i/sau
faJi de pErinli, pe care membrii acesteia le-au realizar in luna anterioard solicitdrii stimulentului
educational. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se excepteazd urmdtoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestalii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia gi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
b) alocatia de stat pentru copii prevdzutb de Legea w.6111993 privind alocalia de stat pentru copii,
republicatd, cu modificdrile ulterioare;
c) ajutorul social acordat in baza Legii nr.41612001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
alocalia pentru suslinerea familiei acordatd in baza Legii nr.27712010, republicatd, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare, gi ajutorul pentru incdlzirea locuintei acordat in baza OrdonanJei de urgenld a
Guvernului w.7012011 privind mdsurile de protecJie sociald in perioada sezonului rece, aprobatd
prin Legea nr. 9212012, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitdlile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din
fonduri exteme nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv suslinerii educa{iei
pregcolarilor, elevilor qi studenlilor, prin programe ale Ministerului Educaliei Nalionale qi Cercetdrii
$tiintifice, altor institulii publice 9i private, inclusiv organizatii neguvemamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, in condiliile Legii nr. 5212011 privind exercitarea unor
activitati cu caracter ocazional desftgurate de zilieri, republicatd;
g) sumele primite de persoanele apte de muncd din familie ca unnare a participdrii la programe de
formare profesional5 organizate in condiliile legii, dacd 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 urgenld. Veniturile realizate de
membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, dupd caz, prin documentele eliberate de
angajator, de organele fiscale sau de alte autoritAli com-petente, mandate pogtale de plat6, extrase de
cont, decizii ori dispozilii de stabilire a drepturilor. In situalia in care familia defavorizati este
beneficiard de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau de alocalie pentru suslinerea familiei conform
prevederilor Legii nr. 27712010 privind alocalia pentru sustinerea familiei, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, stimulentul se acordd reprezentantului familiei doar pe bazd
de cerere qi declaratie pe propria rdspundere, insoJite de dovada inscrierii la grddinild.
4. Dat frind faptul cd acordarea stimulentelor educafionale este condilionatd de frecvenJa regulata la
grldini{d a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational, persona cu atribulii in
domeniul asistenlei sociale din cadrul aparatului de specialitatea primarului impreun6 cu
conducdtorul unitdlii de invdlemant, verifice prezenla copiilor in mod inopinat cel puJin o date pe
lund, conform arI.17 alin.2 din HG 15/2016. Prin frecventE regulatd se inlelege prezenla zilnicd a
copilului la grddinild in luna monitorizatd, cl exceplia absentelor motivate. Se considerd absente
motivate, ce nu afecteazd acordarea tichetelor sociale, urmdtoarele cazuri, cu condilia ca acestea se
nu depdgeascd 50% din zilele de grddinil5:
a) absenle medicale: motivate, numai dacd pdrinlii aduc scutiri medicale corespunzdtoare

perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grddinild. in caz exceplional, o singurd
datd pe an gcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale qi daci in luna monitorizatA au lipsit mai



mult de 50% din zilele de grddinild, din motive medicale; Pentru toate absenlele medicale, pdrintele
este obligat sd prezinte certificatul medical sau scutirea medicald in vederea motivdrii absenlelor,
pAnd la data de 3 a lunii urm5toare;
b) invoiri: copiii pot fi invoili de cdtre pdrinJi in limita a 3 zile pe lund, cu condiJia anunFrii cadrelor

didactice. Persona cu atribulii in domeniul asistenlei sociale din cadrul aparatului de specialitatea
primarului analizeazi, situalia absenlelor transmis[ lunar de cdtre director, qi face propuneri
justificate primarului privind aprobarea cazurilor exceptionale, respectiv (o singurd datE pe an Ecolar,
copiii pot beneficia de tichete sociale pentru gradinild dacd au fost bolnavi gi perioada de recuperare
depdqegte 50% din zilele de gradiniid dintr-o luna). De asemenea, ersona cu atribulii in domeniul
asistenlei sociale din cadrul aparatului de specialitatea primarului verificd Ei centralizeazd cererile, in
vederea stabilirii numarului total de beneficiari de pe raza unitdlii administrativ-teritoriale gi a
comunicdrii cdtre unitdtile de invd{dmAnt la care sunt inscri;i (care vor avea obligafia monitorizdrii
prezenlei copiilor). Art.22 alin.3. dinHG 15/2016.
Urmare a analizei actelor depuse la dosar gi a centralizatorului de prezenld transmis de grddinife, se

stabilegte dreptul la stimulentul educational sau respingerea acestuia.
In temeiul art. 14, acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispozilie scrisd a
primarului, in termen de maximum 5 zile de la frnalizuea verificdrii dosarelor.
Dispozilia primarului va conline cel pulin urmetoarele elemente:

a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;
b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se

acordl stimulentul educa{ional;
c) adresa de domiciliu/regedinJd sau de corespondenJi a titularului;
d) suma acordati cu titlu de stimulent educalional gi numdrul de copii pentru care se acordd;
e) anul gcolar pe perioada cdruia se acordd stimulentul educalional;
f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru gridinild.
Dispozilia primarului poate fi emisd comund pentru toJi beneficiarii, caz in care comunicarea se va
face individual.
Pentru persoanele {Erd addpost modalitatea de comunicare a dispoziliei se stabilegte de cdtre primar.
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