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Aceostd publicalie este porte a proiectului "Monitorizoreo Legii 248/2015 (fostul progrom pilot
"Fiecore Copilin Grddinifd"), realizot cu sprijinul finoncior al Fondului pentru lnovore Civicd,

program dezvoltot de Fundolia pentru Dezvoltareo Societdlii Civile in parteneriat cu
Romanion-American Foundotion, sprijinit de Enel Romdnio, Raiffeisen Bank gi Ursus Breweries.
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1. CONTEXT
Investiliile in educalia timpurie sunt recunoscute pe plan internalional drept cele mai eficiente pentru
stimularea dezvoltdrii creierului uman gi reducerea abandonului gcolar. Rom6nia a adoptat mai multe
mdsuri legislative de stimulare a participdrii copiilor in sistemul de educalie de la v6rste mici. in 2OIO, a
fost introdusd clasa pregititoare, care fdcea obligatorie inscierea la gcoalS de la v6rsta de 6 ani. in201,5, a
fost adoptald Legeo 248 privind stimulareo porticipdrii in invd;dmdntul pregcolor o copiilor din familii
defovorizate. lar in 2018, a fost modificatS Legea Educatiei nr. 1./201.1., in aga fel inc6t grupa mare de
grddini!5 si devini obligatorie pdni in 2020, grupa mijlocie pdnd in 2023,iar grupa micd p6nd in 2030.

porticipdriiin invdtdmdntul preScolar a copiilor din fomilii defavorizate,
prin tichete sociale pentru grddinitS, a intratin vigoarein februarie 2O'J.6,cu fonduri alocate de la bugetul
de stat. Stimulentul educalional introdus de lege se acordi in cadrul unui program de interes nalional de
prevenire a abandonului gcolar gi se aplicd in baza normelor metodologicel dezvoltate de Ministerul
Muncii giJustiliei Sociale 9i Ministerul Educaliei Nationale. Legea are la bazd programul pilotFiecore Copil
in Grddinild alAsocialieiOvidiuRo, implementattimp de cinciani(2010-2015)in 45 de localitdti.
Legeo 248/2015 privind stimularea

v

Numirul estimat de copii care ar putea beneficia de aceasti lege variazi intre 111.396 (2016) si L07.190
(2OI7l. in medie ins5, de lege au beneficiat intre 7O.OO0 de copii (20t6-20I7) si sub 46.500 de copii (20172018) - respectiv intre 62% 9i 43% dintre copiii estimali ca fiind potenliali beneficiari. Dintre acestia, in
medie intre 65% siTI% au avut o prezen!6 bund la gridinili.
Evolulie inscrieriin progromul nalional 5i prezenfd lo grddinild
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Pentru ca aceasti lege s5 i9i atingi scopul de a cregte prezenla copiilor siraci la gridini!5, e necesar ca ea
(1) sd ajungi la toli copiii siraci estimali ca eligibili din punctul de vedere al veniturilor 9i (2) si aibd un
mecanism de monitorizare care s5 asigure cheltuirea corectd si eficientd a banilor publici.
Acest studiu i9i propune sd arunce mai multd lumind privind motivele pentru care sunt incS mulli copii
care nu beneficiazd inci de legea 248/2015 gi si formuleze recomandiri cu privire la modalitdti de
imbunitdlire a aplicdrii legii, in aga fel incdt ea sd ajute c6t mai multi copii sdraci sd meargi regulat la
grddini!5 (si apoi la 9coal5).

t

Hotdrdrro Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicore o prevederior legii nr. 248/2015 privind
stimulareo porticipdrii in invdtdmdntul preScolar o copiilor provenind din comunitdti defavorizote gi a procedurii de ocordare o
tichetelor sociale pentru grddini.td si Hotdrdrea Guvernului nr. 625/2016 pentru modificareo gi completarea Normelor
metodologice de aplicore o prevederior legii nr. 248/2015 privind stimulareo porticipdrii in invdldmdntul prepcolor a copiilor
provenind din comunitdti defavorizote 5i o procedurii de acordore o tichetelor sociale pentru grddini.td, oprobate prin HG 15/201.6.
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2. METODOLOGIE
ci legea are succes am considerat ci este necesar ca (1) majoritatea copiilor care se
pragul
de venit sd beneficieze de ea (pdrinfii sd inscrie copiii la grddinild gi sd solicite
incadreazi in
tichetele sociale) gi (2) majoritatea copiilor inscrigi sd aibi prezen!5 regulati (conform normelor
metodologice). Cercetarea a fost conceput; in aga fel inc6t si gisim explicafii pentru ambele aspecte.
Ca sd putem spune

ci

identificarea conditiilor care determind aplicarea cu succes a legii ne va indica
modalitSli de sprijin pentru localitSlile unde programul este implementat slab, pentru ca eficacitatea legii
s5 creascd. Teoria schimbSrii de la care am pornit este ci sunt trei condilii care pot influenfa o bunS
implementare a programului: (1) o bund pregitire a instituliilor si atragd copiii siraci la gridinili, (2) un
mediu social favorabil programului gi (3) o implicare buni a pSrinlilor. Fiecare dintre aceste condilii este
compusd din mai multe aspecte de care am linut cont, pentru a le putea evalua in mod optim2 (Figuro 1).
Premisa noastri a fost

Figuro 7 - Teorio Schimbdrii pentru implementoreo Legii 248/2015
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Studiul a cuprins 16 studii de caz3 - localitSli din 6 jude!e, selectate in funclie de succesul programului
(ratd mare de copii inscrigi in program gi rati mare de prezenfd la gridiniti), de gradul de urbanizare al
localitd1iigi de nivelul de sdrdcie, unde am realizat interviuri cu peste 90 de asisten!i sociali sau angajafi ai
primiriilor cu responsabiliteli privind implementarea legii, profesori sau directori de gridinifi/gcoalS gi
pirinli eligibili pentru program.
Datele oblinute le-am prelucrat prin Analiza Calitativd Comparativ5, o metodb de analizi de date bazati
pe teoria mullimilor, care ne-a ajutat si afldm care sunt condiliile necesare gi suficiente pentru succes.
Astfel, am aflat ci toate cele trei condilii analizate sunt suficiente impreund pentru succesul programului cu alte cuvinte, intotdeauna c6nd existi o pregitire institutionalS ridicati, un mediu social incluziv 9i
pirinli implicafi, programul este implementat cu succes.

2

Pentru fiecare aspect, am definit reguli care ne-au permis sd evaluim prezenta sau absenla acestuia in fiecare localitate,
conform aceloragi criterii, gi l-am notat cu 0.00 (condilie complet absentd),0.33 (condilie mai degrab5 absenti),0.66 (condilie mai
degrabi prezentd) sau L (condilie complet prezenti).
3
Pentru seleclia localitililor am intersectat datele privind sirdcia copiilor de 3-5 ani, din baza de date Safir a Agenliei Nalionale
pentru Pldli 9i Inspeclie SocialS, cu datele privind numErul copiilorinscrigi in program 9i rata lor de prezenli la grddini!5, din baza
de date SlllR a Ministerului Educaliei Nationale. Am analizat datele pentru perioada sept - nov 2017 (cele mai recente date
accesibile in momentul realizSrii studiului).
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acelagi timp, analiza ne-a ardtat ci dintre acegti trei factori, implicarea pirinlilor este importanti in
mod special. Prin aceasta am evaluat mdsura in care pirinlii inleleg programul (au auzit de lege 9i gtiu cum
si aplice) 9i relalia lor cu profesorii, asisten!ii sociali sau mediatorii. Nicio localitate din egantionul nostru
nu a implementat programul cu succes fird ca pirinlii copiilor sd fie implicafi, conform acestei definilii. Cu
toate acestea, se poate argumenta ci o bund implicare a pdrinlilor siraci este mai degrabi un produs al
unei pregitiri institufionale ridicate 9i al unul mediu social favorabil, dec6t un factor explicativ ln sine,
P6ni la urm5, pirinlii din grupul!int5, in general cu un nivel scizut de educalie, nu decid si fie sau nu bine
informali privind legea sau sd stabileascd o relalie de incredere cu autoritdlile. DimpotrivS, singura lor
sursi de informare cu privire la lege sunt reprezentanlii primiriei gi gcolii. Dedicalia acestora este cea care
decide daci ei merg inspre familiile care au nevoie, sau nu.

in

Prin urmare, putem explica succesul programului doar prin pregdtirea institulionald 9i mediul social?
Putem si punem degetul pe aspectele acestor concepte largi, care sunt cheia aplicirii eficace a legii?

intr-un prim pas, am identificat cele mai promilStoare aspecte pentru pregdtirea institufionald 9i mediul
social. in pasul doi, le-am combinat intr-o analizd comund ca sd identificdm cii alternative pentru succes.
Astfel, am aflat ci dintre aspectele de pregdtire institulionald, cea mai importanti este combinatia dintre
o for!5 de munci suficienti la nivelul primiriei 9i o colaborare bund intre primirie gi grddinilS. in ceea
ce privegte mediul social favorabil, combinalia dintre motivalia personaluluigridinilei s5 aplice legea 9i o
comunitate care tolereazd incluziunea a reiegit ca fiind cea mai importantd. in general, analiza a ardtat cd
atunci c6nd vrem si promovSm aplicarea cu succes a legii, este mult mai important se luim in
considerare mediul social decdt pregitirea institulionali. Pentru analiza finald, am unit aceste aspecte.
Condiliilor de mai sus (suficientd for!5 de muncd in primirii, colaborare bunS intre primirii gi gridini!e,
personalul grddinifelor motivat si implementeze programul 9i o comunitate care tolereazi incluziunea),
le-am addugat motivalia angajalilor primiriei sd aplice legea.

3. CONCLUZTI
Au reiegit patru cii paralele citre implementarea cu succes a progamului - care insi ne aratS ci nu existd
un rdspuns ugor la intrebarea cum se poate ajunge la o implementare de succes a programului. Pentru
fiecare cale, o comunitate care tolereazi incluziunea copiilor defavorizali este o componenti necesard.
De asemenea, imbundtSlirea colaboririi dintre institulii gi cregterea motivaliei personalului primiriei
sau al gridinilei joacd un rol in fiecare cale spre succes. in acelagi timp, cregterea toleran!ei,
imbunStdtirea colaboririi sau cregterea motivaliei sunt, ins5, cunoscute ca fiind procese extrem de dificile.
Mediu social

Pregitire institu!ionald
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Prima cale ne indicd faptul cd patru dintre cele gapte localitSli in care programul a avut succes au reugit

pentru ci forla de munci din primdrie a fost suficient5, personalul primiriei a fost motivat si aplice
legea gi comunitatea a tolerat incluziunea copiilor defavorizali in grddinile. Pentru aceasti cale,
motivarea personalului grddinilei nu joacd un rol in aplicarea cu succes a legii.
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doui din cele gapte localitSliin care programula fost implementat cu succes au reugit
printr-o combinalie dintre o buni colaborare interinstitufionald, un personal al primdriei dedicat 9i o
comunitate toleranti, in ciuda faptului cd personalulgridinitei nu a fost motivat si aplice legea.
A doua cale aratd cd

arati cd motivarea personalului gridinlei este necesari atunci c6nd
colaborarea dintre instituliile locale este deficitari. in plus fa!5 de dedicalia profesorilor, ambele cdi
impun 9i cerinle privind personalul primdriei. Pentru una dintre cbi, personalul primJriei trebuie sd fie
suficient. Pentru cealaltS, el trebuie si fie dedicat. Pentru ambele cdi, e nevoie de o comunitate tolerantS.

A treia 9i a patra cale, in schimb,

Prin urmare, din analiza noasti reies doui tipuri de cazuri de succes. in primul 16nd, cele in care primiria
pare si fie motorul aplicirii cu succes a legii- aici personalul primdriei este dedicat misiunii programului

9i, prin menlinerea unei colaboriri bune cu grddinilele, este capabil sd inscrie in program numere
semnificative de copii care frecventeazi gridinila regulat. Acest tip de cazuri este mult maifrecvent.
in al doilea rAnd, sunt cazurile in care personalul gridinilei este motorul implementirii programului, prin
dedicatia lor fa!5 de misiunea acestuia. Ei reugesc si asigure aplicarea cu succes a legii chiar daci au o
colaborare deficienti cu primdria. Totugi, in aceste cazuri e necesar ca primdria si aibJ fie suficientd fortd
de muncd, fie angaja!i dedicafi misiunii programului.
Analiza finali ne arati ci sunt mai multe cii prin care legea poate fi aplicati cu succes, insi in toate
acestea este necesar si existe (1) o comunitate toleranti si (2) cel pulin o institulie publicS, ideal
primiria, dar posibil 9i gcoala, care si i9i asume rolul de motor al implementdrii legii.

4. RECOMANDARI
O sintezd a recomanddrilor:

1.

Monitorizare gi evaluare la nivel nafional, prin continuarea studiilor gi crearea unui mecanism
anual de analizS;

2.

lmplicarea autoritifillor gi institufiilor judelene in procesul de monitorizare 9i mentorat pentru
angajalii primiriilor pi gridinilelor;

3.

Revizuirea legii 9i simplificarea normelor metodologice, cu privire la eligibilitate, intocmirea

dosarului
4.

O mai

gi a

procedurilor administrative;

buni informare a tuturor (angajati publici, pirinli) cu privire la lege.

l. Recomandiri pentru cregterea implicdrii pSrinfilor:
1.. Campanie nationalS de informare a pdrinlilor cu privire la lege si la importanla educa!iei
pregcolare (mesaj de utilitate publici transmis de ministere pentru a informa to!i pdrin!ii)4.

2.

Revizuirea legii gi simplificarea metodologiei de solicitare a stimulentului

a.

Modificarea normelor pentru a considera eligibili din oficiu, pentru lege, copiii de vdrstd
pregcolari inscrigi la gridinifd, din familiile beneficiare de venit minim garantat (VMG) gi de
alocalie pentru suslinerea familiei (ASF), care se incadreazi in pragul de venit (cu acordarea
posibilit5lii sd se retragd, daci nu doresc stimulentul). Dat fiind faptul cd acegti copii sunt
oricum eligibili ca venit, conform legii, eliminarea cererii pdrin!ilor ar asigura din start un numdr
mai mare de copiiinscrigiin program (dintre ceiinscrigi deja in gridini!5, dar ai cdror pdrinli nu
au gtiut despre lege), ar elimina situa!iile in care acegti pirin!ii nu soliciti stimulentul pentru cd
nu stiu si intocmeascd dosarul si ar simplificamunca asistentilor sociali.

- OvidiuRo

a promovat initial legea prin intermediul acestui spot TV:
pi a explicat necesitatea si modul de funclionare a
https://www-youtube.com/watch?time_con11nvs=l$v=yiKDiwXhCpA
programului pilot in acest fel: https://www yoqtqbe,qom/watch?time_continue=12&v=Wk5utG2Ftpk.
Aceste modele ar putea fi
reluate gi extinse de ministerele relevante, pentru a ajunge la diferite categorii de pirinfi 9i la angajalii publici.

to

t:

b.

primirii a serviciului PatrimVen (furnizat de ANAF) gi pentru
obginerea adeverinlei de venit pentru familiile care nu au VMG sau ASF, dar solicitd
stimulentul. Aceasta ar reduce costurile pdrinlilor care trebuie si meargd in orage (uneori greu
accesibile) pentru a obline adeverinla de la ANAF gi ar simplifica depunerea cererii pentru lege.
3. Adiugarea in normele de implementare a unor responsabilitSli clare pentru asistenlii sociali gi
profesori cu privire la informarea 9i consilierea pirinlilor, identificarea 9i inscrierea la grddini!5 a
copiilor siraci gi sprijin pentru pirinli in intocmirea cererii/dosarului - pentru a reduce situaliile in
care copiii nu beneficiazi pentru ci pirinlii nu au gtiut de lege sau cum sd solicite stimulentuls.
4. Analizi cu privire la oportunitatea modificirii legii prin cregterea pragului de venit pentru copiii
eligibili gi a valorii stimulentului. Ambele au rimas la fel ca in 2015, degi 9i salariul minim, 9i inflalia
au crescut. in unele localitSli, numdrul copiilor eligibili a scizut pentru ci familiile nu s-au mai
incadrat ca venit, degi erau aproape de pragul stabilit de lege. O variantd care poate fi analizati ar fi
includerea tuturor copiilor din familiile beneficiare de ASF (prag: 530 lei/lun5/membru de familie).
Generalizarea folosirii de cdtre

ll. 1. Recomanddri pentru cregterea nivelului de pregitire institulional5:
i.

Pentru a avea o forgd de munci suficientd la nivelul primdriei6

1,. Simplificarea pagilor birocratici necesari pentru prelucrarea dosarelor de solicitare

v

2.
3.
ii.

.v

a

stimulentului (ar reduce volumul de munci al angajalilor primSriei):
a. Campanie de informare in rdndurile angajalilor primSriilor, care si clarifice condiliile de
eligibilitate pentru lege 9i actele obligatorii (o mai bund informare ar evita eforturi
dublate, pe care asistenliisociali le fac pentru a fisiguricd nu gregesc c6nd au neclaritS!i).
b. Digitalizarea anchetei sociale/procesului de colectare de date in comunitate, pentru
toate beneficiile sociale (aceasta ar simplifica major munca asistenlilor sociali din primirie
9i ar ugura actualizarea datelor, completarea dosarelor 9i monitorizarea beneficiarilor).
Sprijin pentru primiriile cu mulfi beneficiari de asisten!5 socialS 9i un aparat de asisten!5
sociali mic - acestea ar putea fi prioritizate de cdtre Ministerul Muncii 9i Justifiei Sociale c6nd
implementeazi proiecte europene sau elaboreazi politici publice in domeniul social.
Punerea in comun de resurse umane specializate in asistenla sociali, pentru oferirea de
beneficiigiserviciisociale, in general, gi pentru o mai bundaplicare a acestei legi, in special.

Pentru a avea o colaborare mai bund intre institutiile locale (primirie - gridiniti/gcoald)
1,. La nivel central, formarea unei echipe comune de analizi 9i monitorizare a implementirii
legii din partea Ministerului Educaliei Nalionale 9i Ministerului Muncii giJustiliei Sociale.
a. Continuarea realizirii de studii anuale gi analize de impact cu privire la aplicarea legii.
Detalierea analizei pentru identificarea altor aspecte care ar putea crette impactul legii.
b. Exerciliu regulat de monitorizare gi evaluare - vezi model chestionar de evaluare propus.
2. La nivel judefean, formarea de echipe comune de monitorizare 9i mentorat pentru
implementarea legii: (1) implicarea inspectoratelor in monitorizare gi mai ales sprijin pentru
educatoare 9i (2) implicarea AJPIS gi DGASPC in procesul de monitorizare 9i mentorat/sprijin.
3. La nivel local, introducerea in normele metodologice a unor responsabilitili comune pentru
personalul primiriei 9i al gridinilelor implicat in implementarea legii, in special cu privire la
identificarea giinscrierea copiilor siraci la gridini!5 giin program. Acest lucru ar putea fi ficut
integrat cu programul pilot de dezvoltare a Serviciilor comunitare integrate, pe care il
implementeazi Ministerul Muncii giJustilieiSociale incepdnd din septembrie 2018.

'in

prezent, normele de implementare prevSd acordarea stimulentului pe baza cererii pSrinlilor, dar nu previd responsabilitili
pentru angajatii publici in direcliile descrise mai sus.
6
Serviciile Publice de Asistenld SocialS (SPAS) din cadrul primiriilor au in general personal pulin, de multe ori nespecializat gi cu o
mareincircituri de lucru pentru toate beneficiile gi serviciile sociale din responsabilitatea lor (deseori, comunele medii gi mici au
unu, cel mult doi angajati in SPAS, dintre care e posibil ca niciunul cu studii superioare de asisten!5 socialS, ci si fie doar
referent/lucrdtor social, dar cu responsabilitifi pentru toate tipurile de asisten!5 sociali din localitate). Procedurile de aplicare ale
legii248/20t5, chiar daci nu sunt excesiv de greoaie, implicd un volum de muncS pentru asistenlii sociali, care poate fi simplificat.
Nu vom insista asupra recomanddrilorcu privire la cregterea forlei de munci din cadrul SPAS-urilor, deoarece acestea necesitS o
regSndire masiv5 a sistemului de asistenld sociald din Rom6nia. Ministerul Muncii detine insi datele necesare pentru analizS.

Et
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ll. 2. Recomandiri pentru stimularea unui mediu social incluziv

i.

Pentru a cregte motivarea personalului gridinilei cu privire la implementarea programului:
1.. lmplicarea inspectoratelor gcolare - sprijin 9i motivare a profesorilor gi directorilor.
2. Ugurarea efortului profesorilor, in dou5 direcfii:
a. Oferirea de rechizite in gridinife, pentru copiii pregcolari eligibili pentru lege - sunt deja
fonduri europene alocate in acest sens prin POAD (Programul pentru Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate): E necesar ca Ministerul EducaJiei trebuie si gribeasci
implementarea programului, pentru acest an an gcolar - astfel ar indepirta o povari
financiarS importanti care acum le revine educatoarelor, c6nd pirinlii nu pot contribui.
3. Catalog unic de prezen!5, la vedere, pe formatul legii 248/201.5 - armonizarea
formularului de notare a prezenlei, introdus de legea 248, cu catalogul educatoarei. Un
instrument unic ar elimina efortul dublu de notare a prezenfei, pe care il fac educatoarele.

a.

4.
5.
ii.

Clarificdri trimise de Ministerul Educaliei Nalionale citre gridinite, pentru a evita
neinlelegeri care pot exclude copiii (cum ar fi pdrinli informali gregit ci nu pot primi
tichete sociale pentru o singurd absen!5 a copiilor).
Campanii de sensibilizare a personalului din grddinile, cu privire la incluziunea copiilor sdraci,
Specificarea in normele metodologice a unor responsabilitS|i ale profesorilor gi mediatorilor
gcolari in aplicarea legii 9i includerea unor sancliuni. Ex: responsabilit5li clare pentru profesori
de identificare giinscriere a copiilor, responsabilitSli de monitorizare 9i evaluare pentru lSJ.

Pentru a cregte gradul de toleranli al comunitilii privind incluziunea copiilor siraci
L. Campanie nalionalS de informare gi sensibilizare cu privire la importanla grddinilei pentru

mesaje care si creasci toleranla gi empatia at6t in rAndurile pirinlilor cu
posibilit5li materiale mai bune, cdt gi in rdndurile personalului scolilor 9i primdriilor.
Recomanddri scrise din partea Ministerului Educaliei Nalionale, privind derularea de
activitdli incluzive in gcoli 9i gridinile (gedinle si activitdti comune cu toli pdrinlii, cursuri de
educafie incluzivd pentru profesori gi personalul gcolii, activitSli extracurriculare comune etc.).
Stimularea unei atitudini de respect fa!5 de pdrinli 9i copii din partea reprezentanlilor
autorit5tilor publice locale - pot fi create programe de schimbdri de comportament pe termen
lung, in 16ndurile angajalilor publici, de exemplu prin stimularea Grupurilor de Acliune LocalS.

toli copiii -

2.
3.

lll. Recomandiri pentru cregterea motivatiei angajalilor primiriei:
1.

2.

3.

4.

legii- campanie de informare in primirii.
Mentorat 9i activitdli de informare mai bund a angajalilor primiriei privind metodologia,
lmplicarea primarilorin stimularea aplicdrii

pentru a le ugura munca gi a le cregte gradul de confort in aplicarea legii - ar putea fi iniliate de
Ministerul Muncii 9i Justiliei Sociale, prin Agengiile Judelene de Pldli gi Inspeclie SocialS 9i
Direcliile Generale de Asistenli Sociald gi Proteclia Copilului, in parteneriat cu Institufiile
Prefectului. O serie de clarificdritrimise de ministere cdtre primirii cu privire la norme ar putea
evita neinlelegericare pot exclude copiii (ex: asistenlisocialicare nu au inleles cd nu trebuie sd
ia in calcul pdm6nturi sau bunuri, ci doar veniturile, sau au inleles cd trebuie sd ceari actele de
identitate in original ale ambilor pdrin!i - excluzSnd copiii cu un pdrinte plecat in strdinitate).
Misuri de motivare pozitivi - av6nd in vedere faptul c5, in cadrul interviurilor noastre, nu am
int6lnit niciun asistent social care sd nu spund ci legea, in sine, este bund 9i necesarS, chiar
dacd unii au subliniat un volum mare de muncd in general, credem cd ar fi utilS realizarea de
analize mai detaliate pentru a inlelege motivaliile asistenfilor sociali. Demotivarea ar putea fi
explicati de volumul mare de muncd (caz in care simplificdrile administrative ar putea ajuta
indirect), salariul, lipsa de apreciere (din partea gefilor, a pdrinlilor, a comunitSjii) etc.
Specificarea in normele metodologice a unor responsabilitili ale angajalilor primdriei in
aplicarea legii 9i includerea unor sancfiuni. Ex: responsabilitatea asistenlilor sociali de a se

asigura ci toli pirinlii beneficiari de VMG 9i ASF sunt informali cu privire la lege, sau
participarea lor la identificarea gi inscrierea la grddini!5 a copiilor eligibili pentru lege, impreund
cu profesorii.
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