
Parlamentul României

Legea	 nr.	 49/2020	 pentru	 modi�icarea	 și	 completarea	 Legii	 nr.	 248/2015

privind	stimularea	participării	ın̂	ın̂vățământul	preșcolar	a	copiilor	provenind

din	familii	defavorizate
În vigoare de la 01 ianuarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 17 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2021.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din

familii defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru
susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este
suspendat.
(2) Prin excepție de la alin. (1), stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a
fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim
de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
(3) Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar,
conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare."
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Stimulentul educațional se acordă:
a) din oficiu, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (1), după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocație
pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru
susținerea familiei;
b) pe bază de cerere, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2)."
3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) În vederea asigurării accesului cât mai multor copii defavorizați la stimulentul educațional, primarul și
managerii unităților de învățământ preșcolar dispun efectuarea, la un interval de cel mult 6 luni, de campanii de
informare și consiliere a familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, cu privire la importanța înscrierii
copiilor la grădiniță și la metodologia de funcționare a legii."
4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de
referință și este de 0,2 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al stimulentului
educațional."

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
(1) Pentru copiii care au drepturi stabilite la data intrării în vigoare a prezentei legi, stimulentul

educațional, aprobat în baza prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, se acordă până la finalizarea
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?d=2020-04-23
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?pid=95117974&d=2020-04-23#p-95117974
http://lege5.ro/App/Document/gmzteojwga/legea-nr-277-2010-privind-alocatia-pentru-sustinerea-familiei?d=2020-04-23
http://lege5.ro/App/Document/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=67202707&d=2020-04-23#p-67202707
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2020-04-23
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?pid=84468856&d=2020-04-23#p-84468856
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?pid=84468862&d=2020-04-23#p-84468862
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?pid=84468864&d=2020-04-23#p-84468864
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?pid=84468871&d=2020-04-23#p-84468871
http://lege5.ro/App/Document/hazdinbvgi/legea-nr-248-2015-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate?d=2020-04-23


anului școlar în curs.
(2) După data prevăzută la alin. (1), dreptul la stimulentul educațional încetează de drept, cu excepția situației
în care familia se află în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 248/2015, cu modificările
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi
se modifică în mod corespunzător:
a) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea
familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările și completările ulterioare;
c) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
d) Normele 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, cu modificările și completările
ulterioare.

Până la data prevăzută la art. IV, autoritățile administrației publice locale, precum și celelalte instituții
cu responsabilități în domeniu au obligația de a lua măsurile administrative necesare aplicării prezentei legi.

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, cu
modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1)
din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR 

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE

SENATULUI, 

TITUS CORLĂȚEAN

București, 16 aprilie 2020.
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