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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
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 și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
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 și procedura
de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 7, alineatele (2)—(4) și (8) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării
copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din
învățământul preșcolar, în perioada septembrie—iunie. Această
perioadă include și zilele libere acordate prin lege, vacanțele și
«săptămâna altfel».
(3) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la
alin. (1) se întocmesc de către reprezentantul familiei, respectiv
reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii, și se
înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau,
după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază
teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv
familia.
(4) Pentru cetățenii altor state, străini sau apatrizi, cererea și
declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se
înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau,
după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază
teritorială își are domiciliul, reședința 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 frecvență definite la
art. 5 din lege, dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute
la art. 2 din lege.”
2. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Componența familiei, filiația copiilor și situația
lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc, în principal,
cu livretul de familie.
(2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau
situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie,
reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului
prezintă, după caz, în copie, următoarele documente:
a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea
familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea
adopției, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției,
potrivit legii;
e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență
socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru
protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru
măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a
tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este
declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este
arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile
sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la
întreținerea copiilor;
h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului
copilului în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;
i) după caz, alte acte doveditoare privind componența
familiei.”
3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. h), dacă nu există
hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situația de fapt va
fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat
părintelui care are în îngrijire copiii.”
4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de
familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare
toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de
întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii
acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului
educațional.”
5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Acordarea sau respingerea dreptului la
stimulent se face prin dispoziție scrisă a primarului, care se
emite pentru toată 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.”
6. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În situația în care, după respingerea dreptului, sunt
îndeplinite condițiile de acordare a stimulentului educațional,
acordarea acestuia se face prin dispoziție scrisă a primarului,
pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului școlar
definit la art. 7 alin. (2).”
7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță
reprezentând stimulente educaționale se face în baza dispoziției
primarului emise conform art. 12 și 14, până la data de 15 a lunii
în curs, pentru luna anterioară, pentru toți beneficiarii din toate
unitățile de învățământ definite la art. 6.”
8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Pentru copiii de vârstă preșcolară din familiile
care beneficiază de stimulent, unitățile de învățământ preșcolar
prevăzute la art. 6 au obligația de a transmite primăriilor în raza
teritorială a cărora își au domiciliul, reședința sau locuiesc
efectiv familiile, până la data de 5 a lunii, situația centralizatoare
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privind beneficiarii, conform prezenței înregistrate în luna
anterioară, în format electronic și letric, semnată de
conducătorul unității de învățământ, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 2.”
9. La articolul 17, alineatele (2)—(4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Conducătorul unității de învățământ se asigură că
notarea zilnică a prezenței este realizată conform procedurii.
Verificarea prezenței se realizează inopinat de către
conducătorul unității de învățământ și asistentul social sau
personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puțin o dată
pe lună. Reprezentanții inspectoratului școlar județean,
respectiv ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București
realizează lunar vizite neanunțate, prin sondaj, în grădinițele din
județ, respectiv din municipiul București.
(3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege,
cadrul didactic analizează situația absențelor și face propuneri
justificate conducătorului unității de învățământ privind
aprobarea cazurilor excepționale, pe care acesta din urmă le
comunică primarului.
(4) Pentru toate absențele medicale, persoana prevăzută la
art. 7 alin. (3) este obligată să prezinte certificatul medical sau
scutirea medicală în vederea motivării absențelor, până la data
de 3 a lunii următoare.”
10. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — Pentru solicitanții cărora li s-a acordat dreptul la
stimulent, unitățile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu
datele de identificare ale acestora conform tabelului din anexa
nr. 4 lit. A—D, pe care o transmit pe suport electronic agențiilor
județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului
București până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.”
11. La articolul 20, alineatele (2) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) În luna în care se comunică sau se constată, după caz,
că unul sau mai mulți copii din familie nu îndeplinesc condițiile
de frecvență prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniță
nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflați în această situație.
....................................................................
(4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu
luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se
constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), prin
dispoziție scrisă a primarului care se comunică titularului în
termenul prevăzut la art. 14 alin. (1).”
12. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul 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.”
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13. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea
dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii și
declarației pe propria răspundere, precum și, după caz, pentru
tipărirea și transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniță cu titlu
de stimulent educațional se asigură din bugetele locale.”
14. La articolul 22, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoțite de
documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei
sau reprezentantul legal al copilului la primăria unității/
subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își
are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv familia.
(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 locuiesc efectiv, stimulentul
educațional se va acorda de către unitatea administrativteritorială unde familia locuiește efectiv, pe baza declarației pe
propria răspundere sau a adeverinței emise 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 administrației județene a finanțelor publice, respectiv
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București,
până la data de 31 decembrie a fiecărui an, numărul estimat de
beneficiari de la nivelul unității administrativ-teritoriale, în
vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată aprobate cu această destinație și repartizate pe
județe, prin legile bugetare anuale.”
15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 24. — (1) Pentru atribuirea contractelor între
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și unitățile
emitente privind achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță
se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizițiile publice.”
16. La articolul 31, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) să respecte interdicțiile stabilite pentru titulari, prevăzute
la art. 30;”.
17. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. II. — Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie
2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin
prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă
numerotare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
București, 31 august 2016.
Nr. 626.
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ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Unitatea de învățământ .
Județul, localitatea .
C E N T R A L I Z AT O R

privind prezența preșcolarilor beneficiari ai sistemului educațional
pentru luna ....
an școlar ..
Număr de zile din lună cu activitate în grădiniță conform structurii anului școlar

Nr.
crt.

Nume copil

Prenume
copil

CNP copil

Nume
reprezentat

CNP
Prenume
reprezentant
reprezentant
sau CI
reprezentant

Nr. absențe motivate
Nr. absențe
nemotivate

Nr. învoiri
(≤3)

Nr. absențe
motivate medical

Primește
tichete
sociale

Director unitate de învățământ,

Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei,



.................

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN
privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului
sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.609 din 13 iunie 2016 al Direcției biodiversitate,
ținând cont de Avizul Agenției pentru Protecția Mediului Arad nr. 15.927 din 10 decembrie 2015, Decizia etapei de încadrare
nr. 16.311 din 21 decembrie 2015 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.400 din 21 aprilie
2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 41.633 din 26 aprilie 2016, Punctul de
vedere al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 și Punctul de vedere al Direcției generale păduri
nr. 28.318/ES din 4 mai 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Planul de management al sitului Natura
2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000
ROSCI0337 Pădurea Neudorfului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat
București, 16 iunie 2016.
Nr. 1.120.
*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al
Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.

