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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi 
sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent 

fînanciar pentru procurarea de produse de igienă

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.l.- (1) în scopul facilitării accesului la educaţie a tinerelor din medii 
defavorizate şi sprijinirii persoanelor fără adăpost de sex feminin, se instituie 

stimulentul financiar, sub formă de tichete sociale, pentru procurarea de produse de 

igienă intimă la menstruaţie.
(2) Tichetele sociale se acordă în cadrul unui program de interes 

naţional, potrivit prevederilor art.9 alin.(2) şi (5) din Legea asistenţei sociale 

nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2.- (1) Beneficiază de stimulentul financiar sub formă de tichete 

sociale conform art.l fetele cu vârsta de peste 10 ani înscrise în învăţământul 
preuniversitar de stat conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, care se află într-una dintre următoarele situaţii:
a) fac parte din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie 

pentru susţinerea familiei în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) beneficiază de bursă de ajutor social acordată în baza art.82 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) sunt eleve faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o 

familie, persoană, asistent matemal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui 
organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condiţiile legii, şi beneficiază de
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alocaţie de plasament în baza art.128 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin.(l), stimulentul financiar 

sub formă de tichete sociale conform art.l se acordă pe parcursul întregului an 

şcolar, inclusiv pe perioada vacanţelor, până la finalizarea studiilor.
(3) De asemenea, beneficiază de stimulentul financiar sub formă de 

tichete sociale conform art. 1 şi persoanele fără adăpost de sex feminin.

Art.3.- (1) Stimulentul financiar sub formă de tichete sociale conform art.l
se acordă:

a) din oficiu, pentru persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) lit.a), 
odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei sau, după caz, 
după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea 

familiei;
b) din oficiu, pentru persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) lit.b), 

odată cu stabilirea dreptului la bursa de ajutor social;
c) pe bază de cerere, pentru persoanele prevăzute la art.2

alin.(l) lit.c);
d) pe baza evidenţei persoanelor prevăzute la art.2 alin.(3), 

ţinută de servicii publice de asistenţă socială competente organizate la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) în situaţia în care persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) 

înregistrează, în cursul unui semestru, absenţe nemotivate care conduc la scăderea 

sub 8 a notei la purtare, acordarea tichetelor sociale se suspendă, cu caracter 

temporar, pe perioada următorului semestru.

Art.4.- (1) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv : 
de prevederile prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului financiar 

în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Tichetele sociale se emit hurnai de către unităţile autorizate de 

Ministerul Finanţelor, denumite în ^ continuare unităţi emitente. Procedura de 

emitere şi modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului 
finanţelor şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

(3) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza 

autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia de 

funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor, 
prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a 

serviciilor prevăzute de prezenta lege.



(4) Unităţile care emit tichete sociale sunt obligate să ia măsurile 

necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

Art.5.- (1) Valoarea nominală lunară a unui tichet social se raportează la 

indicatorul social de referinţă şi este de 0,03 ISR, exprimat în lei.
(2) Tichetele sociale au perioada de valabilitate de 12 luni de la

data emiterii.
(3) Stimulentul financiar sub formă de tichete sociale se asigură 

lunar de către unităţile administrativ-teritoriale şi se distribuie beneficiarelor prin 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi prin serviciile publice de asistenţă 

socială.
(4) Finanţarea acordării tichetelor sociale se face din bugetul de stat 

prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale 

cu această destinaţie.
(5) Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale 

se retumează autorităţii administraţiei publice locale de către unitatea emitentă, în 

termen de 30 de zile de Ia data expirării duratelor de valabilitate a acestora.

Art.6.- (1) Tichetele sociale sunt utilizate în perioada de valabilitate 

exclusiv pentru achiziţionarea produselor de igienă intimă la menstruaţie.
(2) Este interzisă utilizarea tichetelor sociale pentru achiziţionarea 

altor produse decât cele prevăzute la alin.(l) ori valorificarea acestora prin 

transformarea în bani.
(3) In cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la 

alin.(2), acordarea tichetelor sociale încetează, iar sumele utilizate astfel se 

recuperează de la titularul dreptului.

Art.7.- (1) Stimulentul financiar nu este inclus în veniturile salariale, nu 

este impozabil, conform Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru 

recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelaşi titlu.
(2) Stimulentul financiar nu se ia în calcul la stabilirea unor 

obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă 

venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei, bursa de ajutor social, 
alocaţia de plasament sau alte beneficii de asistenţă socială.

Art.8.- Stimulentul financiar sub formă de tichete sociale se acordă începând 

cu data de 1 septembrie 2022.
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Art.9.- (1) în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Finanţelor elaborează normele metodologice de aplicare şi monitorizare 

a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) în termenul prevăzut la alin.(l) se emit ordinul comun al 

ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale prevăzut la art.4 

alin.(2), precum şi ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art.4 alin.(3).

Art.lO.- La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.401 din 20 

iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după litera g) se introduce o 

nouă literă, lit.g'), cu următorul cuprins:

„g^) tichetelor sociale, pentru procurarea de produse de igienă intimă
la menstruaţie.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

Anca pana Dragu


