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Lege
pentru modiflcarea si completarea art. 58 din Legea educafiei na|;ionale nr.

1/2011
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.I. - Articolul 58 din Legea educa^iei na^ionale nr. 1/2011, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

La articolul 58, alineatele (1) si (4) se modifica §i vor avea urmatorul1.
cuprins:
„Art.58. - (1) Unitalile de invatamant, prin decizia consiliului de administralie, 

isi pot extinde activita^ile cu elevii dupa sau inaintea orelor de curs, prin 

programe "§coala dupa §coala". Prescolarii sau elevii pana in clasa a IV-a pot 

opta pentru obtinerea tichetelor educationale in vederea achitarii cheltuielilor din 

programul derulat in sistem public sau privat de tipul ’’Scoala dupa scoala”.

(4) Statul finanleaza programul “§coala dupa scoala” pentru prescolarii si elevii 

de pana in clasa a IV-a, inclusiv, ai caror parinli, reprezentanp legal! sau, dupa 

caz, persoana care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea unui copil, pe 

perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si 

completMle ulterioare, care solicita acest serviciu, prin tichete educationale a



caror valoare nominala lunara se raporteaza ia indicatoml social de referinta si 

este de 0,8 ISR, exprimat in lei, pentm fiecare copil inscris in programul “§coala 

dupa scoala”. „

2. La articolul 58, dupa alineatui (4) se introduc 6 noi alineate, alin.(4')-(4^), 

cu urmatorul cuprins:
„(4') Persoanele indreptatite prevazute la alineatui (4) opteaza pentm aceste 

tichete educationale, in scris, individual pentm fiecare copil, la sfar§itul fiecami 

an §colar sau la momentul inscrierii copilului la §coala sau la grMinita pentm 

noul an scolar.

(4^) Tichetele educationale sunt bonuri de valoare destinate exclusiv acoperirii 

partiale sau integrale a costurilor aferente programului “§coala dupa scoala”. 

Tichetele educationale nu sunt trasferabile altor persoane. Utilizarea tichetelor 

educationale in alt scop ii obliga pe beneficiari la plata contravalorii.

(4^) Tichetele educationale se emit numai de catre unitatile autorizate de 

Ministeml Finantelor Publice, denumite in continuare „unitdtile emitente”, in 

baza autorizatiei de functionare. Cerintele privind emiterea, contractarea, 

utilizarea si decontarea tichetelor educationale se stabilesc prin hotarare a 

Guvemului. Criteriile de autorizare a unitatilor emitente se stabilesc prin ordin al 

Ministmlui Finantelor Publice.

(4"^) Decontarea tichetelor educationale intre unitafile de invafamant sau 

organizafiile nonguvemamentale care accepta tichete educationale ca mod de 

plata a costurilor aferente programului “§coala dupa scoala” si unitatile emitente 

ale tichetelor educationale se face numai prin intermediul unitatilor bancare.



(4^) Finantarea acordarii tichetelor educationale se face din bugetul de stat. 

Achizitia tichetelor educationale se realizeaza de catre inspectoratele scolare, in 

urma centralizarii cererilor depuse de catre persoanele indreptatite potrivit 

prezentei legi si se distribuie catre unitatile de invatamant la care sunt inscrisi 

copiii.

(4^) Decontarea tichetelor educationale se face de catre organizatorul 

programului ’’Scoala dupa scoala” in flinctie de zilele in care a fost prezent 

copilul in program. ”

Art.IL - Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educa^iei na^ionale 

nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum si cu modificarile si 

completarile aduse prin prezenta lege, se adopta prin hotarare a Guvemului, la 

propunerea Ministerului Educatiei Nationale, in termen de 30 de zile de la 

publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.III. - Prezenta lege intra in vigoare incepand cu anul §colar 2019 -2020.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitu^ia Romaniei, 

republicata.
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