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REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate 
de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea 

nepotului/ nepoților 
 
 

Având în vedere prevederile art. 65 alin (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Asigurarea creșterii și dezvoltării 
copilului se află în responsabilitatea părinților.”, iar conform prevederilor art. 66 alin. (4) din 
același act normativ „Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile 
administraţiei publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă 
socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale.” 

De asemenea, având în vedere prevederile art. 67 din același act normativ, care 
statuează că „Măsurile de asistență socială pentru familie nu sunt acordate pentru 
compensarea sarcinilor specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, în principal, 
menținerii copilului în familie și depășirii unei situații de dificultate, reconcilierii vieții de 
familie cu viaţa profesională, încurajării ocupării pe piața muncii.” 

Totodată având în vedere prevederile art. 5 alin (3) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată potrivit cărora ” (3) (...) Autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant 
legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi 
asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare 
nevoilor copilului.”  
De asemenea conform prevederilor art. 6 lit. a, b, e din același act normativ „Respectarea şi 
garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; (...) 
e)descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi 
parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;”. 

Având în vedere prevederile art. 2 din HG 1252 din 12 decembrie 2012 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație 
timpurie antepreșcolară potrivit cărora  ” (1) Creşele şi, după caz, centrele de zi în care se 
organizează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară fac parte atât din sistemul naţional de 
servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de 
servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar 
reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară. 
(2) Grădiniţele în care se organizează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară fac parte din 
sistemul de învăţământ preuniversitar, reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
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Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Constituția României ”Cetăţenii sunt 
egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.” 

Dat fiind că în prezent există un număr de 1347 de cereri de înscriere la creșele în 
sistem public, în vreme ce sunt doar 805 locuri disponibile în cadrul acestora, iar în contextul 
epidemiologic actual, numărul locurilor disponibile a fost redus ca urmare a introducerii 
regulilor specifice de distanțare ca urmare a pandemiei de COVID-19, 

Având în vedere că potrivit datelor statistice și actelor de naștere, în cursul anului 
2020, în județul Brașov s-au născut 6101 dintre care 2101 copii pentru care părinții au ales 
domiciliul în Municipiul Brașov, și 4000 de copii pentru care părinții au ales domiciliul în alte 
localități, numărul copiilor născuți în 2020, cu domiciliul ales în Municipiul Brașov fiind în 
scădere cu 10,36 % față de anul 2018 când s-au născut 2344 de copii și cu 11,87 % față de 
2019 când s-au născut 2384 de copii  

Având în vedere că în lipsa locurilor disponibile la creșele din sistemul public, părinții 
sunt nevoiți să își înscrie copii la unități de educație timpurie în sistem privat, costurile 
acestora depășind de cele mai multe ori contravaloarea serviciilor de educație dintr-o facultate 
private, 

Mai mult, aplicând principiul solidarității între generații și a îmbătrânirii active, 
apreciem că prezenta inițiativă va contribui și la dezvoltarea unei societăți inclusive pentru 
toate vârstele, permițând persoanelor în vârstă să își aducă aportul la creșterea nepoților. 

Ținând cont de prevederile HCL nr. 546/2020 privind aprobarea alocației zilnice de 
hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali 
pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare 
Creșe Brașov, 

Propun acordarea ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o 
unitate de educație timpurie antepreșcolară în sensul celor definite și amintite de H.G. 
1252/2012 cu modificările și completările ulterioare și a indemnizației lunare pentru creșterea 
nepotului/nepoților și până la înscrierea copilului/copiilor la o creșă/grădiniță organizată în 
sistem public în cuantum de 525 lei/lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, 
reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează 
creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.  Suma acordată cu aceste 
titluri va fi actualizată, în conformitate cu echivalentul costului mediu lunar de întreținere 
prevăzut pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare 
Creșe Brașov, stabilit prin hotârea Consiliului Local al Municipiului Brașov. 

Acordarea ajutorului financiar și a indemnizației lunare pentru creșterea 
nepotului/nepoților se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă în 
sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă în sistem public, 
ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă organizate în același sistem. 

Ajutoarele financiare prevăzute la art. 2 și art. 3 nu pot fi cumulate între ele și nici cu 
ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în condițiile Legii nr. 
35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția stimulentului de inserție 
prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare îmi exprim inițiativa de promovare a 
proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a 
indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților. 

 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

ALLEN COLIBAN 


