MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

REFERAT DE APROBARE

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, instituie stimulentul
educaţional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă, acestea
reprezentând bonuri de valoare ce pot fi utilizate pentru achiziţionarea
produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a
rechizitelor.
Conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 248/2015, tichetele
sociale pentru grădiniţă se emit numai de către unităţile autorizate de
Ministerul Finanţelor Publice, iar procedura de emitere şi modelul tichetelor
sociale pentru grădiniţă se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor
publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice.
Proiectul de ordin cuprinde următoarele reglementări principale:
• Clauzele minimale conţinute de contractul pentru achiziţionarea
tichetelor
sociale
pentru
grădiniţă,
încheiat
între
unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale şi unităţile emitente;
• Datele ce se vor regăsi în comenzile de tichete sociale pentru
grădiniţă,
transmise
unităţilor
emitente
de
către
unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale ;
• Datele înscrise în factura de livrare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă, în vederea decontării de către unităţile/subdiviziunile
administrativ teritoriale;
• Elementele obligatorii conţinute de imprimatul reprezentând tichetul
social pentru grădiniţă, respectiv: seria numerică; date care
definesc unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială; valoarea
nominală a tichetului social pentru grădiniţă; perioada de
valabilitate a tichetului social pentru grădiniţă; interdicţia de a fi
utilizat pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice,
precum şi interdicţia de valorificare a tichetului prin transformarea
în bani; denumirea şi sediul unităţii emitente; spaţiul destinat
înscrierii datei şi aplicării unui semn distinctiv al operatorului
economic la care titularul a utilizat tichetul social pentru grădiniţă;
• Încheierea de contracte specifice sectorului de tichete sociale

pentru grădiniţă, între unitatea emitentă şi operatorii economici
care comercializează produse alimentare, de igienă, produse de
îmbrăcaminte şi/sau rechizite;
• Obligaţia operatorilor economici care au încheiat contracte de
servicii cu unităţile emitente, de a afişa la intrarea în magazinele lor
autocolantele speciale furnizate de către unităţile emitente.
Având în vedere cele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de
Ordin pentru aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social
pentru grădiniţă prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe care
îl supunem spre aprobare.

