
EXPUNERE DE MOTIVE

Romania continua sa aiba cel mai mic procent de copii cu varsta sub trei ani care
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merg la cre§a, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019. In aceste condi^ii, 
cca. 42% dintre copii sunt mgriji^i cu ajutorul bonelor, bunicilor, al rudelor, prietenilor 
vecinilor, din diferite motive: fie doresc o ingrijire specials pentru copii, fie nu exista 

suficiente locuri in cre§e §i gradinite, fie statul nu susfine financiar aceste servicii, parinfii 
neputand acoperi in integralitate toate costurile. Situafia este oarecum asemanatoare §i in 

invafamantul pre§colar, unde gradul de cuprindere al copiilor in gradinite este departe de 

tintele de dezvoltare la care ar trebui sa ajunga Romania, unul dintre factorii care 

contribuie la aceasta stare a lucrurilor fiind situatia economica a familiilor din care provin 

copiii §i costurile suplimentare pe care ace§tia ar trebui sa le acopere: contravaloarea 

alimentafiei in cre^ele/gradinifele de stat, alte taxe suplimentare in cre§ele/gradinitele 

particulare.

In Raportul de tara al Bancii Mondiale realizat in anul 2019 (Studiul Saber - 

dezvoltarea timpurie a copilului), care analizeaza tema educatiei antepre§colare, a 

masurilor luate pentru scaderea abandonului §colar §i a reducerii riscului parasirii 
timpurii a §colii sunt formulate urmatoarele recomandari:

asigurarea unor servicii de calitate de ingrijire a copiilor §i la preturi 

accesibile;

introducerea unui an obligatoriu suplimentar in invatamantul pre§colar; 

elaborarea §i adoptarea unei strategii multisectoriale care sa includa educatia, 
sanatatea, nutritia, protectia sociala a copilului, strategic care sa includa §i 

grupa de varsta 0-3 ani; i

utilizarea unor criterii dare privind transparenta, echitatea §i eficienfa 

cheltuielilor bugetare, concomitent cu majorarea consistenta a bugetului 

destinat educatiei, ca procent in PTB.

4



Pentru toate aceste motive, prezenta ini^iativa propane ca in unita^ile de
invatamant antepre5colar pre§colar de stat, particulare §i confesionale, autorizate sau___ _
acreditate sa se acorde un suport alimentar zilnic, in limita unei valori zilnice de 15 

lei/antepre?colar/pre§colar, inclusiv taxa pe valoare adaugata, fman^at din same defalcate 

din anele venitari ale bagetalai de stat pentra bagetele locale.

Masara este jastificata de faptal ca in anita^ile de invatamant antepre§colar §i 
pre§colar ca program prelangit, parin^i sant nevoiti sa achite an tarif zilnic pentra hrana 

copiilor, care se adaaga la alte cheltuili ale familiei. In prezent, pentra o familie ca 2-3 

copii, aceste costari pot depa§i 500-700 de lei lanar. Pentru acest motiv, multe familii fie 

sus^in ca dificultate inscrierea copiilor in invat^antul antepre§colar §i pre§colar, fie 

renunta la aceste forme de educa^ie timpurie.

Mai mult decat atat, programele naiionale de acordare a unei mese la §coala 

pentra antepre§colari §i pre§colari ar putea fi sustinute din resurse financiare 

nerambursabile §i pot contribui pe termen lung la cre§terea numarului de copii inscri^i in 

invalamantul antepre§colar §i pre§co]ar |i la reducerea abandonului §colar in viitor.

Pentru ca masurile propuse vor genera un impact asupra bagetalai general 
consolidat, propunem ca masurile sa fie implementate incepand cu anal urmator adoptarii 
prezentei legi, astfel incat cheltuielile necesare sa poata sa fie prevazute in legile bugetare 

pentru anal urmator.

Avdnd in vedere argumentele prezentate mai sus, inaintdm Parlamentului 

Romdniei, spre dezbatere §i adoptare, prezenta propunere legislative
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