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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciului de bona

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Capitolul I 

Dispozitii generale

Art.l.- Prin prezenta lege, pentru asigurarea suportului necesar in ingrijirea, 
cre§terea, formarea, dezvoltarea §i educarea copilului de varsta pre§colara in cadrul 
familiei, autorita^ile administraliei publice locale, prin Direcliile Generale de 

Asistenta Sociala, pot acorda un ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului 
de bona.

Art.2.- Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata 

serviciului de bona urmatoarele categorii de persoane:
a) parinfii/parintele singur al copilului la care acesta locuie§te in

mod statomic;
b) reprezentantul legal al copilului la care acesta locuie§te in mod

statomic.

Art.3.- (1) Pot beneficia de ajutor pentm plata serviciului de bona 

categoriile de persoane prevazute la art.2 ale caror venituri nete lunare pe membm 

de familie nu depa§e§te 3500 lei.
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(2) La stabilirea venitului net lunar se ia in considerare media 

veniturilor nete realizate de familie/parinte singur/reprezentant legal al copilului in 

ultimele §ase luni anterioare solicitarii dreptului la ajutor pentru plata serviciului de 

bona, prevazute in formulaml de cerere - Declarable pe propria raspundere pentru 

acordarea unui ajutor fmanciar familiilor pentru plata serviciului de bona, cu 

excepbia urmatoarelor categorii de venituri:
a) alocabia pentru copii acordata in baza Legii nr.61/1993 

privind alocabia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare;
b) sumele primite cu titlu de buget complementar acordate in 

baza Legii nr.448/2006 privind protecbia §i promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile §i completMle ulterioare;
c) ajutorul social acordat in baza Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificarile §i completarile ulterioare;
d) alocabia de susbinere a familiei acordata in baza Legii 

nr.277/2010 privind alocabia pentru susbinerea familiei, republicata, cu modific^ile 

§i completarile ulterioare;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin fmanciar 

destinate exclusiv pentru susbinerea educabiei pre§colarilor, elevilor §i studenbilor, 
prin programe ale Ministerului Educabiei si Cercetarii, altor institubii publice §i 
private, inclusiv organizabii neguvemamentale;

f) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca 

urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in condibiile 

legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
g) sumele primite cu titlu de ajutor de urgenba de la bugetul de

stat sau de la bugetul local;
h) ajutorul pentru incalzirea locuinbei, acordat in baza 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.70/2011 privind masurile de protecbie 

sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr.92/2012, cu modificarile 

§i completarile ulterioare;
i) tichetele sociale.
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Art.4.- (1) Ajutorul fmanciar pentm plata serviciului de bona dat familiilor/ 
parintelui singur/ reprezentantului legal al copilului se va acorda dupa cum 

urmeaza:

Nr Nivel de venituri nete lunare 
pe membru de familie 

(lei)

Coeficient de 
multiplicare x ISR*

Cuantum ajutor pentru 
plata serviciului de 

bona (lei)
crt.

1 Pana la 2080 lei 1,42 X ISR 710 lei
intre 2081-2500 lei2 550 lei1,10 X ISR

3 Intre 201-3000 lei 0,78 X ISR 390 lei
4 Intre 3001-3500 lei 0,50 X ISR 250 lei

* Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurdrilor de §omaj §i stimularea ocupdrii 
forjei de muncd, art.33^, „valoarea indicatorului social de referinfa este de 500 lei”

(2) Ajutorul fmanciar pentru familiile/ parintele singur/ 
reprezentantul legal al copilului pentru plata serviciului de bona se acorda lunar, 
pentru fiecare copil de varsta pre§colara.

Art.5.- (1) Persoanele care solicita acordarea ajutorului fmanciar pentru 

plata serviciului de bona trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi^ii generale:
a) solicitantul sa fie cetafean roman, cetafean al altui stat sau 

apatrid cu domiciliul in Romania, in condifiile legisla^iei romane;
b) ambii parinfi/parintele singur/reprezentantul legal se afla in 

una din urmatoarele situafii: sunt angajafi/angajat cu contract individual de munca, 
cu norma intreaga (cu excepfia persoanelor incadrate in handicap grav sau 

accentual), desfa§oara activitafi independente, sunt/este funcfionar publici/public 

sau exercita o funcfie de demnitate publica;
c) sa aiba in intrefinere unul sau mai mulfi copii de varsta

antepre§colara;
d) copilul sa nu fie inscris la cre§a/categoriile de persoane 

prevazute la art.2 sa nu fi refuzat un loc la cre§a/ sa nu fi retras copilul minor de la 

cre§a.
(2) In situafia in care parinfii/ parintele singur/reprezentantul legal nu 

se afla in una din situafiile prevazute la alin.(l) lit.b), ace§tia/acesta trebuie sa 

indeplineasca cumulativ urmatoarele condifii:
a) sa fie §omeri inregistrafi in evidenfele Agenfiei Nafionale 

/Judefene de Ocupare a Forfei de Munca, la data solicitarii, ca persoana in cautarea 

unui loc de munca;
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b) sa nu refuze/sa nu fi refiizat doua oferte de munca din partea 

Agentiei Nationale/Jude^ene de Ocupare a For^ei de Munca.
(3) Condi^ia cu privire la domiciliu prevazuta la alin.(l) lit.a) este 

obligatorie doar pentm titulaml cererii.

Art.6.- Nu se acorda ajutor fmanciar pentru plata serviciului de bona in 

cazul copiilor de varsta pre§colara pentru care:
a) unul din parin^i/parintele singur/reprezentantul legal este asistent 

maternal profesionist in conformitate cu legisla^ia romana in vigoare;
b) pentru persoana/persoanele la care este gazduit copilul §i pentru 

care s-a instituit masura plasamentului in regim de urgen^a, in temeiul Legii 
nr.272/2004 privind protec^ia §1 promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare;
c) unul din parin^i/parintele singur/reprezentantul legal este asistent 

personal angajat sau beneficiaza de indemniza^ie in locul asistentului personal, in 

cazul copilului incadrat in grad de handicap grav;
d) parintele sau reprezentantul legal la care copilul locuie§te in mod 

statomic beneficiaza de concediu §i indemniza^ia acordata pentru cre§terea 

copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani, in cazul 
copilului cu handicap;

e) unul din parin^i/parintele singur/reprezentantul legal au obliga^ii 
fiscale de plata fa^a de bugetele locale.

Art.7.- (1) Pentru acordarea ajutorului fmanciar pentru plata serviciului de 

bona, categoriile de persoane prevazute la art.2 trebuie sa prezinte un contract de 

prestari servicii semnat in condi^iile legii:
a) cu o persoana juridica, acreditata ca fumizor de servicii 

sociale §i care define licen^a de functionare pentru serviciile de ingrijire §i 
supraveghere a copilului in timpul zilei prestate de bone, in condi^iile Legii 
nr. 197/2012 privind asigurarea calitalii in domeniul serviciilor sociale, cu 

modificMle §i completarile ulterioare;
b) cu o persoana fizica autorizata, acreditata ca fumizor de 

servicii sociale §i care defin licenfa de funcfionare pentru servicii de ingrijire §i 
supraveghere a copilului in timpul zilei prestate de bone, in condifiile Legii 
nr. 197/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(2) Pentru situafiile prevazute la alin.(l) lit.a), categoriile de 

persoane prev^ute la art. 2 trebuie sa prezinte un contract individual de munca 

incheiat intre bona §i persoana juridica.
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Capitolul II
Acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bona

Art.8.- In vederea acordarii dreptului pentru primirea unui ajutor financiar 

pentru plata serviciului de bona, solicitan^ii vor depune la sediul direc^iei de 

asisten^a sociala din raza caruia i§i au domiciliul urmatoarele documente:
a) cerere - Declara^ie pe propria raspundere pentru acordarea unui 

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bona, stabilita prin normele 

metodologice la prezenta lege;
b) copie §i original, pentru conformitate, dupa contractul de prestari 

servicii incheiat cu o persoana juridica sau o persoana fizica autorizata, in 

conformitate cu dispozifiile cuprinse la art.7;
c) declarafie de consirnfamant - stabilita prin Normele metodologice

la prezenta lege;
d) copie §i original, pentru conformitate, dupa certificatul de na§tere 

al copilului de varsta antepre§colara;
e) copie dupa actele de identitate ale parinfilor/parintelui 

singur/reprezentantului legal;
f) copie dupa hot^rarea judecatoreasca/sentinfa judecatoreasca,

dupa caz;
g) copie §i original, pentru conformitate, dupa certificat de deces.

dupa caz;
h) documente privind veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni 

anterioare depunerii cererii de parinfi/ parintele singur/ reprezentantul legal al 
copilului;

i) copie §i original, pentru conformitate, dupa cametul de §omer
vizat la zi, dupa caz;

j) alte documente, dupa caz - stabilite prin normele metodologice la
prezenta lege.

Art.9.- (1) Verificarea indeplinirii condifiilor de eligibilitate se realizeaza de 

catre direcfia de asistenfa sociala in baza;
a) documentele depuse de solicitant;
b) informafiile existente in bazele de date ale autoritafile 

administrafiei publice centrale sau locale;
c) anchetei sociale, dupa caz.
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(2) In cazul in care, in urma verificarilor prevazute la alin.(l) lit.a) §i 
b) se constata neindeplinirea condiliilor de eligibilitate, ancheta sociala nu se mai 
efectueaza.

Art.lO.-In vederea respectarii condiliilor de acordare a dreptului la ajutor 

financiar pentru plata serviciului de bona, ancheta sociala se efectueaza la interval 
de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Art.ll.-in vederea acordarii dreptului la ajutor financiar pentru plata 

serviciului de bona, a respingerii cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata 

serviciului de bona, a modificarii dispozi^iei de acordare a dreptului la ajutor 

financiar pentru plata serviciului de bona sau a incetarii dreptului la ajutor 

financiar pentru plata serviciului de bona, la nivelul direcliei generale de asisten^a 

sociala se va constitui o comisie prin dispozi^ie a directorului executiv, care va 

analiza fiecare dosar §i va face propuneri in consecin^a. Modul de organizare §i 
funclionare a comisiei se va stabili prin ordin al ministrului muncii §i protec^iei 
sociale.

Art.l2.-In baza propunerii scrise a comisiei, constituite conform art. 11 §i a 

anchetei sociale realizate, autoritalile administra^iei publice locale, prin dispozi^ie a 

primarului, acorda dreptul la ajutor financiar pentru plata serviciului de bona.

Art. 13.- Ajutorul financiar pentru plata serviciului de bona se acorda 

incep^d cu luna urmatoare depunerii cererii.

Capitolul III
Respingerea cererii privind dreptul la ajutor financiar pentru plata

serviciului de bona

Art.l4.- Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la ajutor 

financiar pentru plata serviciului de bona:
a) neindeplinirea condi^iilor de eligibilitate;
b) situa^ia in care solicitantul refuza sa fumizeze informaliile 

necesare pentru intocmirea anchetei sociale;
c) situa^ia in care nu prezinta documentele necesare fmalizarii 

anchetei sociale, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sub semnatura 

instiintarii.
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Art. 15.- Respingerea cererii privind dreptul la ajutor financiar pentm plata 

serviciului de bona se va realiza de autorita^ile administraliei publice locale, prin 

dispozi^ie a primarului, in baza rezolutiei comisiei constituite conform prevederilor 

art. 11 §i a anchetei sociale, dupa caz. Dispozilia se va comunica solicitantului in 

termen de 15 zile de la data emiterii.

Capitolul IV
Modificarea dispozifiei de acordare a dreptului la ajutor Hnanciar 

pentru plata serviciului de bona

Art.l6.- in eazul in care dupa acordarea dreptului la ajutor financiar pentru 

plata serviciului de bona apar schimbari ale situa^iei socio-economice a p^intelui 

singur/familiei se va emite o noua dispozi^ie a primarului de modifieare a 

dispozi^iei de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de 

bona, in eonformitate cu prevederile prezentei legi, urmand procedura prevazuta in 

capitolul II - Acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de 

bona.

Art.l7.- Constituie motive de modifieare a dispozifiei de acordare a dreptului 
la ajutor financiar pentru plata serviciului de bona:

a) modificari ale veniturilor nete lunare pe membru de familie, fara 

a depa§i nivelul de venituri prevazut la art.3 alin.(l);
b) modificari ale elementelor contractului de prestari servicii

prevazut la art.7 alin.(l).

Capitolul V
A

Incetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bona

A

Art. 18.- (1) Incetarea de drept intervine in una din urmatoarele situafii:
a) la data implinirii termenului pana la care s-a acordat ajutorul

pentru plata bonelor;
b) la data implinirii v^stei de 3 ani;
c) la data decesului copilului;
d) la data la care copilul intra in sistemul de cre§a;
e) la data incetMi contractului de prestari servicii prevazut la

art.7 alin.(l);
f) la data schimbarii domiciliului in alta localitate.
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(2) Incetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de 

bona se face incepand cu luna urmatoare, m urmatoarele situa^ii:
a) la depa§irea nivelurilor de venituri prevazute la art.3 alin.(l);
b) in cazul in care beneficiarul refuza un loc la cre§a;
c) in situa^ia prevazuta la art.20 alin.(2).

(3) Incetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de 

bona la cererea titularului se face prin dispozifia primarului incepand cu luna 

urmatoare, cu excepfia situafiei in care cererea menfioneaza expres o data certa de
la care nu mai sunt indeplinite condifiile de eligibilitate. 

(4) in de privindsuspiciune
modificarea/neindeplinirea criteriilor de eligibilitate se vor efectua anchete sociale 

in termen de 5 zile lucratoare de la data suspiciunii/sesizarii.
(5) In situafia in care, in urma anchetei sociale efectuate, se constata 

ca titularul dreptului nu mai indepline§te condifiile de eligibilitate, se va dispune 

incetarea dreptului la ajutorul financiar pentru plata serviciului de bona incepand 

cu data neindeplinirii condifiilor de acordare §i, dupa caz, se va proceda la 

recuperarea sumelor platite necuvenit, in condifiile legii.
(6) incetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de 

bona se va realiza prin dispozifia primarului, in baza rezolufiei comisiei constituite 

conform prevederilor art. 11 §i a anchetei sociale. Dispozifia se va comunica 

solicitantului in termen de 15 zile de la emitere.

caz sau sesizare

Capitolul VI 

Dispozilii finale

Art.l9.- Cererile insofite de documentele justificative se analizeaza in ordinea 

inregistrarii acestora.

Art.20.- (1) Orice modificare a condifiilor generale sau a criteriilor sociale de 

eligibilitate care au stat la baza acordarii dreptului la ajutor financiar pentru plata 

serviciului de bona, se comunica de catre solicitant catre direcfia generala de 

asistenfa sociala in termen de 5 zile lucratoare de la producerea acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(l) atrag dupa sine incetarea 

dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bona.
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A

Art.21.- In situa^iile m care norma de ingrijire este mai mica de 8 ore/zi, cu 

excep^ia situa^iilor prevazute la art. 17 alin.(2) din Ordonan^a de urgen^a a 

Guvemului nr,96/2003 privind protec^ia matemitalii la locurile de munca, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr.25/2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, ajutorul financiar pentru plata serviciului de bona nu se acorda.

Art.22.- In cazul in care se constata faptul ca sumele acordate pentru plata 

ajutorului financiar pentru asigurarea serviciului de bona a fost acordat necuvenit, 
acesta va fi recuperat, in condifiile legislafiei in vigoare.

Art.23.- (1) Recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru 

plata serviciului de bona se face de catre direcfia de asistenfa sociala, in baza 

dispozifiei primarului, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la data 

emiterii.
(2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru plata 

serviciului de bona se recupereaza de la titularul dreptului in termenul general de 

prescripfie prevazut de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare.

Art.24.- Ajutorul financiar pentru plata serviciului de bona se va acorda in 

limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinafie in bugetul direcfiei 
generale de asistenfa sociala.

Art.25.- In aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme metodologice, 
aprobate prin hotarare a Guvemului, in termen de 90 de zile de la data publicarii 
prezentei legi in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.26.-Prezenta lege intra in vigoare la 120 zile de la publicarea in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus CorJifean


