
Stimulent educațional - tichet social pentru grădiniță 

Acordat conform Legii 248/2015  
 

 
Criterii (conform art.2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării 

în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate): 

 • copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar;  

 • venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei (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). 
 

Acte necesare  
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI – ORIGINAL ŞI COPIE :  

 • Acte de identitate solicitant, soț/soție/partener; 

 • Certificate de naștere pentru copiii aflați în întreținere;  

 • Certificat de căsătorie, după caz;  

 • Livret de familie; 

 • Hotărâre judecătorească de divorț/încredințare minori, după caz;  

 • Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției/ de încuviințate a 
adopției, după caz;   

 • Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului 
pentru măsura plasamentului, după caz; 

 • Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei, după caz;  

 • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei. 

 

 ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII FAMILEI 
ÎN LUNA ANTERIORĂ DEPUNERII SOLICITĂRII STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL 
- ORIGINALE  

• Adeverință eliberată de angajator privind salariul net realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, precum și alte sume sau avantaje asimilate salariului (tichete de 
masă, etc.); 

• Cupon indemnizație de șomaj și/sau venit lunar de completare - dacă este cazul;  



• Cupon pensie pentru limita de vârstă/anticipată/invaliditate/de urmaș - dacă este 
cazul;  

• Cupon indemnizație de handicap/ de însoțitor - dacă este cazul;  

• Cupon alocație de stat, indemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de inserție - 
dacă este cazul;  

• Alte documente din care să rezulte alte surse de venit.  

ALTE ACTE 

• Pentru copilul/copiii beneficiari – adeverință de la instituția de învățământ 
preșcolar privind înscrierea/frecventarea grădiniței în anul școlar în curs menționând și 
data înscrierii; 

• Pentru ceilalți copii – dacă este cazul – adeverință de la instituția de învățământ 
și dacă beneficiază sau nu de bursă pentru elevi și/sau studenți;  

• Dosar cu șină. 

 

 

Conditii de acordare  

• Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată 
la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut 
de prezenta lege.  

• În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a 
copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.  

- 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.  


