
 

1/2 

SERVICIUL ALOCAŢII FAMILIALE 

Nr. 17825 / 21.08.2019 

INFORMARE 

 Privind:   Condiţii de acordare a stimulentului educaţional, conform Legii nr.248/2015 

 

Prin HCLM nr.120/21.03.2019 s-a aprobat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila, potrivit căruia în luna 

august 2019, este planificată informarea publicului cu privire la condiţiile de acordare a 

stimulentului educaţional (tichetului social pentru grădiniţă), conform Legii nr.248/2015 

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Stimulentele educaţionale (tichetele sociale pentru grădiniţă) se acordă copiilor din familii 

defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 

    a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar; 

    b) venitul net lunar pe membru de familie este de până la 283 lei / membru familie. 

Valoarea tichetului social pentru grădiniţă este de 50 lei şi se acordă lunar, pentru fiecare 

copil înscris la grădiniţă şi care are frecvenţa regulată (prezenţa zilnică) la grădiniţă. 

 

Acordarea stimulentului educaţional (tichetul social pentru grădiniţă) este condiţionată de 

prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului 

educaţional.  

Nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri în care copilul are: 

-absenţe motivate medical, care însă nu depăşesc 50% din zilele de grădiniţă şi numai dacă 

părinţii prezintă la grădiniţă scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit 

copiii; 

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

către părinţi a cadrelor didactice.  

În cazul în care copilul are cel puţin o absenţă nemotivată, tichetul social pentru grădiniţă nu 

se acordă pentru luna respectivă. 
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Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al 

copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea 

copilului, pe perioada absenţei părinţilor, cât aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate 

(conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 

Dreptul la stimulent se acordă lunar 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 şi veniturile pe care membrii acesteia le-au 

realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional. 

 

 

 

Director executiv, 

Nicoleta Mihaela Oancea                                         Întocmit:  

                                                                              Mihai Aura Mariana, şef serviciu          

 


