
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea completarea art58 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Senatul adopta prezentul protect de lege

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

Oficial al Rom^iei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (1) §i (4) se modifica $i vor avea urmatorul cuprins:
"„Art.58.- (1) Unitalile de inva|amant, prin decizia consiliului de administralie, 4i pot 

extinde activitalile cu elevii dupa sau inaintea orelor de curs, prin programe „§coala dupa 

§coala”. Pre§colarii sau elevii p^a in clasa a IV-a pot opta pentru oblinerea tichetelor 

educationale in vederea achitarii cheltuielilor din programul derulat in sistem public sau privat de 

tipul „§coala dupa §coala”.

(4) Statul fin^leaza programul „§coala dupa §coalS” pentru pre§colarii §i 

elevii de pana in clasa a IV-a, inclusiv, ai c^or p^in^i, reprezentanti legali sau, dupa caz, 

persoana care a fost desemnata de parinte pentru intrelinerea unui copil, pe perioada absenlei 

parin^ilor, conform art.104 din Legea nr.272/2004 privind proteclia 51 promovarea drepturilor 

copilului, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, solicits acest serviciu, prin 

tichete educafionale a caror valoare nominala luriara se raporteaza la indicatorul social de 

referinfa §i este de 0,8 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris in programul „§coala 

dupa §coala”.”
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2. Dupa alineatul (4) se introduc sase noi aiineate, aliD.(5)-(10), cu urmatorul
cuprins:

„(5) Persoanele indrepta^ite prevazute la alin.(4) opteaza pentru aceste tichete 

educa^ionale, in scris, individual pentru fiecare copil, la sfar§itul fiecarui an §colar sau la 

momentul inscrierii copilului la §coala sau la gradinita pentru noul an §colar.

(6) Tichetele educationale sunt bonuri de valoare destinate exclusiv acoperirii paitiale 

sau integrate a costurilor aferente programului „§coala dupa §coala”. Tichetele educationale nu 

sunt trasferabile alter persoane. Utilizarea tichetelor educationale in alt scop ii obliga pe 

beneficiari la plata contravalorii.

(7) Tichetele educa^ionale se emit numai de catre unita^ile autorizate de Ministerul 

Finantelor Publice, denumite in continuare unitafile emitente^ in baza autoriza^iei de func^ionare. 

Cerin^ele privind emiterea, contractarea, utilizarea §i decontarea tichetelor educa^ionale se 

stabilesc prin hotarare a Guvemului. Criteriile de autorizare a unita^ilor emitente se stabilesc prin 

ordin al ministrului fmantelor publice.

(8) Decontarea tichetelor educa^ionale intre unitatile de inva^amant sau organiza^iile 

neguvemamentale care accepta tichete educationale ca mod de plata a costurilor aferente 

programului „§coala dupa §coala” §i unitajile emitente ale tichetelor educationale se face numai 
prin intermediul unitatilor bancare.

(9) Finantarea acordarii tichetelor educationale se face din bugetul de stat. Achizitia 

tichetelor educationale se realizeaza de catre inspectoratele §colare, in urma centralizarii cererilor 

depuse de catre persoanele indreptatite potrivit prezentei legi §i se distribuie catre unitatile de 

invatamant la care sunt inscri§i copiii.

(10) Decontarea tichetelor educationale se face de catre organizatorul programului 

„§coala dupa §coala”, in functie de zilele in care a fost prezent copilul in program.”

Art.IL- Normele de aplicare a prevederilor art.58 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, 

cu modific^ile §i complet^le ulterioare, precimi §i cu modificarile §i completarile aduse prin 

prezenta lege, se adopta prin hotarare a Guvemului, la propunerea Ministerului Educatiei 

Cercetarii, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al 
' Romaniei, Partea I.

ArtllL- Prezenta lege intra in vigoare incepand cu anul §colar 2020 - 2021.



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat In ^edinfa din 27 iulie 2020, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alincatul (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc


