
Expunere de motive

Datele flimizate de Institutul National de Statistica (INS) ne arata faptul 

ca gradul de cuprindere in inva^amant a popula^iei de varsta §colara la inceputul 

anului §colar 2014-2015 a fost de 73,4%. Adica, 27% dintre copiii care ar trebui 

sa frecventeze §coala nu sunt cuprin§i in sistemul de invatamant obligatoriu! Tot 

din cifrele INS rezulta ca aproximativ 700.000 de copii nu merg anual la §coala. 

Aceasta cifra reprezinta echivalentul a 28.000 de clase a cate 25 de elevi, adica 

1.400 de §coli medii. Anual lipsesc cateva mil de copii de la clasa pregatitoare.

Una dintre cauzele cele mai importante ale accesului limitat al copiilor la 

sistemul public de invatamant il reprezinta situatia fmanciara/materiala a 

familiilor din care fac parte, precum si lipsa unei palete mult mai diversificate de 

servicii publice pentru copiii care ar putea, ar vrea, dar nu pot merge la scoala.

Fata de aceasta situatie, propunem modificarea si completarea Legii nr. 

1/2011 in sensul crearii posibilitatii emiterii unor tichete, de catre Ministerul 

Educa^iei Na^ionale, pentru prescolarii si elevii de pana in clasa a IV-a, din 

invalamantul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul "Scoala dupa 

§coala". Masura vine si in sprijinul parin^ilor activi §i ii incurajeaza pe ace§tia sa
A

nu-§i abandoneze locul de munca. In plus, vedem acest demers, ca o investilie in 

viitorul copilului. Valoarea tichetului pe care am propus-o este stabilita in 

fimclie de indicatorul social de referinta §i se indexeaza anual cu indicele de 

inflalie. El reprezinta un ajutor pentru fiecare elev §i cuantumul acestuia va 

acoperi, integral sau partial, costurile §colii sau ale organizaliilor non- 

guvemamentale care se vor ocupa de copii, dupa fmalizarea lec^iilor (conform 

art. 58 alin. (2) din Legea Educa^iei Na^ionale nr. 1/2011).

Persoanele care opteaza pentru programul ’’Scoala dupa scoala” urmeaza 

urmatoarea procedural



a) inregistreaza cererea, la unitatea de invatamant de care apartine copilul, 

pentru obtinerea tichetelor educationale conf. alin. (4');

b) ridica tichetele educationale pana in data de 7 a lunii in curs si le depune 

pentru decont la prestatorii de servicii public! sau privati, pana in data de 7 a 

lunii viitoare;

Programul sprijina si faciliteaza invatarea la nivelul copiilor de gradinita 

si scoala primara intarind implicit spiritul comunitar, in sensul in care determina 

cadrul didactic sa participe in mod activ la formarea educationala a copiilor din 

comunitate, dupa terminarea orelor de curs, intarind satisfactia parintilor legat de 

faptul ca respectiva comunitate se ingrijeste in mod efectiv de copilul sau.

Programul sprijina si o armonioasa dezvoltare emotionala a copilului care 

gaseste aici un spatiu prietenos si permisiv in care poate ridica si discuta orice 

aspect legat de cunostintele asimilate in timpul orelor de curs. In completarea 

orelor de curs, copiii isi pot descoperi sau pune in valoare pasiunile.

Prin aceasta masura se incurajeaza dezvoltarea serviciilor de tip ”§coala 

dupa scoala” de care vor beneficia elevii §i parintii, dar §i sistemul educational 

per ansamblu, prin imbunatatirea rezultatelor elevilor §i reducerea abandonului 

§colar.

Tichetul are scop exclusiv educational, netransferabil altor beneficiari, 

§colile sunt cele care deconteaza serviciul. Tichetul se acorda pe baza cererii 

parintelui/reprezentantul^ui legal al copilului, la cerere pentru fiecare copil in 

parte.

Proiectul de lege tinte§te reducerea abandonului §colar §i cuprinderea 

tuturor elevilor in sistemul de invatamant, pe de o parte, cat §i stimularea 

pmntelui/ reprezentantului legal al acestuia sa se reintoarca pe piata fortei de 

munca.



Conform tuturor studiilor intemationale, un astfel de program poate 

reduce rata abandonului scolar simtitor si poate stimula copiii care nu sunt 

scolarizati in acest moment sa se mtoarca la scoala.

"Afterschool” poate ajuta aproape un milion de copii prin alocarea din 

partea statului a unui tichet valoric exclusiv pentru program in vederea 

FORMARII, EDUCARII si SUPRAVEGHERII.

Proiectul le simplifica viata miilor de familii care nu au cu cine-si lasa 

copiii dupa fmalizarea orelor sau, in cazurile fericite in care au, nu se ocupa de 

invatarea lor neavand competentele necesare.

Programul vine si in sprijinul profesorilor care isi pot suplimenta 

veniturile si in sustinerea ONG-urilor care se implica in proiecte de tipul after

school.

Programul se adreseaza deopotriva unitatilor acreditate de stat si 

organizate pe langa scolile sau gradinitele din reteaua scolara de stat dar si celor 

private dupa parcurgerea unui program de acreditare stabilit si publicat de catre 

Ministerul Educatiei.

Prin derularea acestui program:

• se imbunatateste calitatea vietii copiilor aflati in situatii de rise de

abandon scolar;

• se reduc dificultatile si discrepantele in insusirea abilitatilor de scris, citit

si socotit pentru beneficiari;

• creste randamentul scolar, se creeaza oportunitati de dezvoltarea a unor

abilitati de viata independenta;

• se colaboreaza inter-institutional la nivel comunitar pentru reducerea

saraciei, abandonului scolar si prevenire neglijarii copiilor de catre 

parinti;

• se intorc parintii in campul muncii. Proiectul simplifica vietile a mii de

familii.



Programul „Scoala dupa scoala” este parte a pilonului 2 al Strategiei 

privind reducerea parasirii timpurii a scolii in Romania care vizeaza asigurarea 

fmalizarii invatamantului obligatoriu de catre toti copiii. Programul adauga ani 

de scoala, iar orice an adaugat la educatia unui copil inseamna 8,2% investitie 

mai putina in sanatate, 8% scaderea somajului si 9,8% cresterea veniturilor la 

inaintarea in varsta.

Este evident faptul ca masura propusa genereaza un impact bugetar brut 

de cca. 0,4% din PIB si un impact bugetar net de 0,25% din PIB. Ca masura de 

compensare a acestui efort bugetar propunem accesarea resurselor fmanciare 

nerambursabile disponibile in acest scop. Mai mult decat atat, intr-un orizont de 

timp de 2-3 ani anticipam ca efectul bugetar va fi chiar favorabil, daca luam in 

calcul toate efectele sociale si economice pozitive generate de aceasta masura.

Fa^a de cele de mai sus, inaintam prezenta propunere legislativa spre 

dezbatere §i adoptare.



Lege pentru modificarea si completarea art. 58 

din Legea educa^iei na^ionale nr. 1/2011
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