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Beneficiari Criterii Eligibilitate* Note 

Copiii cei mai 
dezavantajați din 
învățământul de 
stat preșcolar  
 

Copilul este înscris într-o unitate de 
învățământ preșcolar, conform Legii 
educației naționale nr. 1 / 2011;  
Venituri  
venitul lunar pe membru de familie 
este de până la de două ori nivelul 
venitului minim garantat pentru o 
persoană singură (nivel VMG / VMI  
luna iulie 2022) 

Acordarea tichetelor este condiționată de 
frecvența regulată la grădiniță  
Stimulentul educațional se acordă, la cerere, 
unuia dintre părinți  
La stabilirea venitul lunar pe membru de familie 
vor fi exceptate categoriile de venituri enumerate 
in norme aplicare L 248/2015 
(Art. 10 alin. (2), (alocații, burse, vmg, asf, etc. – 
enumerare non-exhaustiva) 

Copiii cei mai 
dezavantajați din 
învățământul de 
stat primar 

Venituri  
venitul mediu net lunar pe membru 
de familie, realizat în luna iulie a 
fiecărui an, este de maximum 50% din 
salariul de bază minim brut pe țară 
(2.550 lei in iulie 2022); deci 1.275 lei / 
membru familie  
La stabilirea venitului mediu net lunar 
pe membru de familie, vor fi luate în 

 

Stimulentul educațional se acordă, la cerere, 
unuia dintre părinții elevului,  
înregistrată până la data de 1 septembrie la 
Primarie sau la școala la care elevul este înscris.  
Inclusiv: indemnizația de șomaj, creanțe legale, 
convenții civile de întreținere, indemnizații cu 
caracter permanent, alocații de stat pentru copii, 
alocații de întreținere pentru copii, burse pentru 
elevi și studenți, ajutorul acordat soțiilor celor 
care satisfac serviciul militar obligatoriu.  
arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau 
industriale, produse de acestea. 

Copiii cei mai 
dezavantajați din 
învățământul de 
stat gimnazial 

Venituri  
venit mediu net lunar pe membru de 
familie, realizat în luna iulie a fiecărui 
an, este de maximum 50% din salariul 
de bază minim brut pe țară (2.550 lei 
in 2020); deci 1.275 lei / membru 
familie  
La stabilirea venitului mediu net lunar 
pe membru de familie, se iau în 
considerare absolut toate veniturile 

 

 

 


