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LEGE
privind facilitarea accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si sprijinirea unor 

persoane fara adapost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse
de igiena

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.l. - (1) in scopul facilitarii accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si 
sprijinirii persoanelor fara adapost de sex feminin, se instituie stimulentul financiar, sub forma de 
tichete sociale, pentru procurarea de produse de igiena intima la menstruatie.

(2) Tichetele sociale se acorda in cadrul unui program de interes national, potrivit prevederilor 
art.9 alin.(2) si (5) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completdrile 
ulterioare.

Art.2. - (1) Beneficiaza de stimulentul financiar sub forma de tichete sociale conform art. 1 
fetele cu varsta de peste 10 ani inscrise in invatamantul preuniversitar de stat conform Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificarile completdrile ulterioare, care se afla intr-una dintre 
urmatoarele situatii:

a) fac parte din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei in baza 
Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicatd, cu modificarile fi 
completdrile ulterioare',

b) beneficiaza de bursa de ajutor social acordata in baza art.82 din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011, cu modificdrile fi completdrile ulterioare',

c) sunt eleve fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent 
maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, in 
conditiile legii, §i beneficiaza de alocatie de plasament in baza art.128 din Legea nr.272/2004privind 
protectia fipromovarea drepturilor copilului, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

(2 Pentru persoanele prevazute la alin.(l), stimulentul financiar sub forma de tichete sociale 
conform art. 1 se acorda pe parcursul intregului an scolar, inclusiv pe perioada vacantelor, pana la 
finalizarea studiilor.

(3) De asemenea, beneficiaza de stimulentul financiar sub forma de tichete sociale conform 
art.l si persoanele fara adapost de sex feminin.



Art.3 - (1) Stimulentul financiar sub forma de tichete sociale conform art.l se acorda;
a) din oficiu, pentru persoanele prevazute la art.2 alin.(l) lit.a), odata cu stabilirea dreptului 

de alocatie pentru sustinerea familiei sau, dupa caz, dupa acordarea acestuia, persoanei care este si 
titularul alocatiei pentru sustinerea familiei;

b) din oficiu, pentru persoanele prevazute la art.2 alin.(l) lit.b), odata cu stabilirea dreptului 
la bursa de ajutor social;

c) pe baza de cerere, pentru persoanele prevazute la art.2 alin.(l) lit.c);
d) pe baza evidentei persoanelor prevazute la art.2 alin.(3), tinuta de servicii publice de 

asistenta sociala competente organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.
(2) In situatia Tn care persoanele prevazute la art.2 alin.(l) Tnregistreaza, in cursul unui 

semestru, absente nemotivate care conduc la scaderea sub 8 a notei la purtare, acordarea tichetelor 
sociale se suspenda, cu caracter temporar, pe perioada urmatorului semestru.

Art.4. - (1) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile 
prezentei legi si destinate exclusiv acordarii stimulentului financiar In conformitate cu prevederile 
prezentei legi.

(2) Tichetele sociale se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor, 
denumite in continuare unitati emitente. Procedura de emitere §i modelul tichetelor sociale se 
stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor si al ministrului muncii si protectiei sociale.

(3) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, 
acordata de Ministerul Finantelor. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de 
catre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea 
concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

(4) Unitatile care emit tichete sociale sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea 
circulatiei acestora in conditii de siguranta.

Art.5. - (1) Valoarea nominala lunara a unui tichet social se raporteaza la indicatorul social 
de referinta si este de 0,03 ISR, exprimat in lei.

(2) Tichetele sociale au perioada de valabilitate de 12 luni de la data emlterii.
(3) Stimulentul financiar sub forma de tichete sociale se asigura lunar de catre unitatile 

administrativ-teritoriale si se distribuie beneficiarelor prin unitatile de invatamant preuniversitar de 
stat si prin serviciile publice de asistenfa sociala.

(4) Finantarea acordarii tichetelor sociale se face din bugetui de stat prin sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie.

(5) Eventualele sume ramase neutilizate aferente tichetelor sociale se returneaza autoritatii 
administratiei publice locale de catre unitatea emitenta, in termen de 30 de zile de la data expirarii 
duratelor de valabilitate a acestora.

Art.6. - (1) Tichetele sociale sunt utilizate in perioada de valabilitate exclusiv pentru 
achizitionarea produselor de igiena intima la menstruatie.

(2) Este interzisa utilizarea tichetelor sociale pentru achizitionarea altor produse decat cele 
prevazute la alin.(l) ori valorificarea acestora prin transformarea in bani.

(3) In cazul in care se constata una dintre situatiile prevazute la alin.(2), acordarea tichetelor 
sociale inceteaza, iar sumele utilizate astfel se recupereaza de la titularul dreptului.



Art.7. - (1) Stimulentul financiar nu este inclus in veniturile salariale, nu este impozabil, 
conform Codului fiscal, si nu se urmareste silit decat pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate 
cu acelasi titiu.

(2) Stimulentul financiar nu se ia m calcul la stabilirea unor obligatii legale de mtretinere si 
nici la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea 
familiei, bursa de ajutor social, alocatia de plasament sau alte beneflcii de asistenta sociala.

Art.8. - Stimulentul financiar sub forma de tichete sociale se acorda incepand cu data de 1 
septembrie 2022.

Art.9. - (1) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale §i Ministerul Finantelor elaboreaza 
normele metodologice de aplicare si monitorizare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a 
Guvernului.

(2) In termenul prevazut la alin.(l) se emit ordinul comun al ministrului finantelor si al 
ministrului muncii si protectiei sociale prevazut la art.4 alin.(2), precum si ordinul ministrului 
finantelor prevazut la art.4 alin.(3).

Art.lO. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa litera g) se introduce o noua litera, g^l), cu urmatorul cuprins:

“g') tichetelor sociale, pentru procurarea de produse de igiena intima la menstruatie”

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si 
ale art. 76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicatd.
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