
Parlamentul Romaniei
Camera Deputafilor Senat

LEGE
pentru ingrijirea si educarea timpurie a copiilor din familiile active

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 - (1) Incepand cu 1 ianuarie 2022, institutiile publice din Romania, finantate 

partial sau integral de la bugetul de stat, precum §i intreprinderile cu capital majoritar sau 

integral de stat pot organiza servicii pentru ingrijirea §i educarea timpurie a copiilor 
propriilor angaja|i.

(2) Prezenta lege are ca principal obiectiv stimularea natalitatii in randul tinerilor, 
cresterea calitatii serviciilor publice de ingrijire si educare timpurie a copiilor, precum §i 
sustinerea intoarcerii mai rapide a angajatilor in activitate.

(3) in in^elesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai Jos au urmatoarea 

semnificatie:

a) servicii de ingrijire ?i educare timpurie a copiilor - educa^ie timpurie anteprescolara 

care se poate desfa^ura in cre§e si gradinite organizate in incinta unitatii organizatoare, 
formata din nivelul antepre§colar (0 - 3 ani) §i invatamantul pre§colar (3-6 ani);
b) unitate organizatoare - institute publica din Romania, finantata partial sau integral de 

la bugetul de stat sau intreprindere cu capital majoritar sau integral de stat;
c) beneficiar - angajat al unei institute publice din Romania, finantate partial sau integral 
de la bugetul de stat sau al unei mtreprinderi cu capital majoritar sau integral de stat, care 

opteaza pentru ingrijirea si educarea copilului cu v^sta prescolara, potrivit prevederilor 
prezentei legi;
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c) solicitare - cerere scrisa catre conducatorul institutiei sau mtreprinderii publice, prin 

care parintele sau tutorele legal opteaza pentru mgrijirea si educarea timpurie a 

copilului/copiilor in incinta acesteia.

PROGRAMUL NATIONAL PENTRU INGRIJIREA EDUCAREA TIMPURIE 

A COPIILOR DIN FAMILIILE ACTIVE

Art. 2 - (1) incepand cu bugetul aferent anului 2022, ordonatorii principali, secundari §i 

tertiari de credite, in temeiul solicitarilor primite de la angajati, au posibilitatea sa 

prevada cheltuieli de capital, pentru bunuri si servicii, precum si cheltuieli de personal, in 

vederea organizarii serviciilor pentru mgrijirea si educarea timpurie a copiilor propriilor 
angajati;

(2) Costurile cu bunurile si serviciile, precum §i cheltuielile de personal se vor supune 

standardelor de cost stabilite de Ministerul Educatiei Na^ionale;
(3) Pana la momentul acreditarii unitatilor de educatie timpurie anteprescolara de catre 

A.R.A.C.I.P., institutiile §i mtreprinderile publice organizatoare au obligatia sa notifice 

A.R.A.C.LP., m vederea autorizarii provizorii. Notificarea este asimilata cu o autorizare 

provizorie, valabila pentru un termen 24 de luni.

Art. 3 - (1) Pentru organizarea serviciilor de ingrijire si educare timpurie a copiilor este 

necesar ca numarul de solicitari formulate de angajati sa fie de minimum 5 pentru nivelul 
antepre§colar §i de 10 pentru inva^amantul pre§colar.
(2) Educatia timpurie anteprescolara care se desfasoara in cre§e §i gradini^e organizate m 

incinta unitatii organizatoare se organizeaza in grupe:
a) pentru educatia anteprescolara: grupa cuprinde nu mai pu^in de 5 §i nu mai mult 
de 9 de copii;
b) pentru mvatamantul pre^colar: grupa cuprinde nu mai pu^in de 10 §i nu mai 
mult de 20 de copii;

(3) Ministerul Educatiei Nationale va integra necesarul de personal in organizarea §i 
desfasurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din invajamantul 
preuniversitar;
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DISPOZITII FINALE TRANZITORII

Art. 4 - (1) in termen de 24 de luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul oficial al 
Romaniei, unitatea organizatoare are obligatia de a obtine avizele sanitare de securitate 

la incendii pentru spatiile care sunt destinate educatiei timpurii.
(2) in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul oficial al 

Romaniei, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare.
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