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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 privind consultarea publică a Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 

familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă 

 
 

 
 

Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, are obligația de a 

asigura cetățenilor săi dreptul la asistență socială, sens în care elaborează politici publice în 

domeniul serviciilor sociale pentru prevenirea și limitarea situaţiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor 

persoanei, contribuind la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor acesteia la o 

viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării la viaţa socială, 

economică, politică şi cultural a comunității. 

Pentru a aborda provocările pe care le întâmpină părinții sau îngrijitorii care lucrează 

în reconcilierea responsabilităților profesionale cu cele familiale, Comisia Europeană a 

propus, încă din luna aprilie 2017, inițiativa „Echilibrul între viața profesională și viața 

privată”. Această inițiativă este un element esențial al Pilonului european al drepturilor 

sociale. 

 Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată stabilește o serie 

de standarde noi sau mai înalte pentru concediul de creștere a copilului, concediul de 

paternitate și concediul de îngrijitor, precum și dreptul de a solicita formule flexibile de 

lucru. Noua directivă este completată de măsuri de politică și de finanțare, care sprijină 

statele membre în ceea ce privește asigurarea aplicării legislației în vigoare privind 

protecția împotriva concedierii, dezvoltarea unor servicii de îngrijire formală și abordarea 
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factorilor economici care descurajează o a doua persoană care contribuie la venitul familiei 

să lucreze. 

Municipiul Craiova face eforturi pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor servicii de 

îngrijire a copiilor în creşe și grădinițe publice, iar în ceea ce privește locurile în creșele și 

grădinițele de stat există o tendință de creștere a cererilor pentru înscriere raportat la 

numărul de locuri disponbile.  

Ţinând cont de cererea mare de locuri în creşe și grădinițe, pentru îmbunătăţirea 

acestei situaţii de interes public, este necesară identificarea de soluții alternative – inclusiv 

prin acordarea unui suport financiar familiilor care au domiciliul pe raza municipiului 

Craiova, ajutor care poate fi folosit pentru plata bonelor. 

În România, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională, a 

fost adoptată Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, publicată în Monitorul Oficial din 01.04.2020.     

Potrivit art.17 din Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, consiliul local trebuie să aprobe o 

metodologie de acordare a acestui  ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară, ținându-

se cont de specificul local și în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această 

destinație în bugetul local. Metodologia  stabilește categoriile de beneficiari, cuantumul 

ajutorului  în funcție de venitul net al familiei, precum și procedura de solicitare și acordare 

a ajutorului.  

 Din punct de vedere economic menționăm că ajutorul financiar oferit familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale 

aprobate cu această destinaţie în bugetul DGAS Craiova, în conformitate cu prevederile 

art. 16 din legea mai sus menționată.   

 De asemenea, anterior aprobării Legii nr. 35/2020, a fost aprobată Legea nr. 

167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, care reglementează un serviciu alternativ 

de asigurare a serviciilor de specialitate de îngrijire și de supraveghere a copilului și 

stabilește cadrul general în care aceste servicii pot fi prestate. 

Potrivit H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă serviciile de îngrijire 

și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria 

serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prevăzute la 

art. 73 alin. (2) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, iar la alin. (3)  se stipulează în mod expres că aceste servicii sociale 

pot fi prestate atât la domiciliul familiei sau a persoanei care oferă această îngrijire, în 

situația de față la domiciliul bonei. 

Totodată, în Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, la art. 67, se precizează  

faptul că ”Mãsurile de asistenţã socialã pentru familie nu sunt acordate pentru 

compensarea sarcinilor specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, în principal, 

menţinerii copilului în familie şi depãşirii unei situaţii de dificultate, reconcilierii vieţii 

de familie cu viaţa profesionalã, încurajãrii ocupãrii pe piaţa muncii”. 

 Având în vedere cele mai sus menționate, scopul aprobării metodologiei ce face 

parte integrantă din prezenta notă de fundamentare îl reprezintă reglementarea la nivelul 

municipiului Craiova a modului de sprijinire a părinților care au copii de vârstă preșcolară 

pentru depășirea unor situații de dificultate în reconcilierea vieții de familie cu viața 

profesională prin apelarea la serviciile prestate de bone și încurajarea ocupării locurilor de 

muncă existente pe piața muncii. 



 

Prin adresa  nr. 86449/18.06.2020, Primăria Municipiului Craiova ne comunică 

faptul proiectul de hotărâre  privind aprobarea  Metodologiei de acordare a unui ajutor 

financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă îmbracă 

forma unui regulament aplicabil cetățenilor din Municipiul Craiova și este necesară 

parcurgerea etapei consultării publice prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică ulterior urmând a fi supus spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Craiova.  

 Urmare celor prezentate, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, propunem  spre consultare publică  

Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei la prezenta notă de fundamentare. 
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