
Expunere de motive

Acest proiect de lege are rolul de a stimula competitivitatea în şcoală şi, implicit, de 
a creşte nivelul de performanţă a învăţământului din România, îndreptând o 
inechitate faţă de elevii înscrişi la unităţile de învăţământ particulare autorizate / 
acreditate.

Potrivit art. 82, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, doar elevii din învăţământul preuniversitar de stat care 
înregistrează rezultate foarte bune la învăţătură, care obţin premii şi distincţii Ia 
olimpiade şi concursuri internaţionale pot beneficia tunar de burse de performanţă şi 
de burse de merit.

Inechitatea şi discriminarea intervine faţă de elevii înscrişi la unităţile de învăţământ 
particulare autorizate / acreditate, altfel spus, elevii înscrişi la şcoli particulare, deşi 
au rezultate bune la învăţătură şi participă la olimpiade şi concursuri internaţionale, 
alături de colegii lor din învăţământul preuniversitar de stat, nu beneficiază de aceste 
burse de merit.

Programa şcolară este aceeaşi pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, 
indiferent de forma acestuia, privat sau de stat, examenele de Evaluarea naţională 
şi Examenul de Bacalaureat sunt aceleaşi pentru toţi elevii.

Art. 16, alin. 1 din Constituţia României precizează; „Cetăţenii sunt egali în faţa legii 
şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

Art. 6, litera b) din Legea nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului precizează; „Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează 
conform următoarelor principii; b) egalitatea şanselor şi nediscrimtnarea ’

Convenţia asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a 
Naţiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989, asumată şi de România prin adoptarea 
legii Legea numărul 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile 
copilului prevede la art. 5; „Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi 
permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii 
sale.”

Statul nu trebuie „să facă economie” privând de recompensa muncii lor, elevii din 
unităţile de învăţământ particulare autorizate / acreditate.



Nediscriminarea, egalitatea de şanse, competitivitatea sunt imperativele cu care statul 
român trebuie să trateze cea mai importantă resursă de creştere şi dezvoltare 
sustenabilă, elevii, indiferent de forma de învăţământ în care aceştia se desfăşoară.

Performanţele la învăţătură ale elevilor din învăţământul particular nu trebuie 
sancţionate din cauza unei presupuse bunăstări a părinţilor. Toţi elevii sunt egali şi 
trebuie tratati fără discriminare.

Potrivit art. 9, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, finanţarea de bază a 
învăţământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară urmează 
elevuf’, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev, unui preşcolar sau 
antepreşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă.

La fel şi bursele de merit şi cele de performanţă trebuie acordate elevilor care merită, 
indiferent dacă aceştia sunt înscrişi în învăţământul de stat sau particular.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerul Educaţiei, INS şi data.gov.ro\ 2.918.275 de elevi 
s-au înscris în anul şcolar 2020-2021.

Ministerul Educaţiei a estimat, pentru anul 2022, un total de 347.000 de elevi ca fiind 
eligibili pentru a primi burse de merit (elevi care au obţinut media anuală mai mare sau 
egală cu 9.50). Rezultă că 11.9% din aceşti elevi pot beneficia de bursă de merit.

Numărul elevilor din unităţile de învăţământ particular autorizate/acreditate, din 2022, 
este de 131.971^. Raportat la acest număr, prin analogie, dacă aplicăm procentul de 
11,9% (un scenariu maximal), rezultă un număr de 15.704 de elevi, din învăţământul 
particular acreditat/autorizat, care, pot îndeplini criteriile stabilite de Ministerul 
Educaţiei şi pot avea media şcolară anuală mai mare sau egală cu 9.50. Potrivit HG 
1094/2021, nivelul bursei de merit este de 200 de lei.

în concluzie, potrivit estimărilor, scenariul maximal arată că impactul bugetar total, la 
nivel de ţară, al prezentului proiect de lege este de 3.140.800 lei/lună, 37.689.600 
lei/an. Această proiecţie are caracter orientativ, datele statistice vor avea 
relevanţă începând cu anul al doilea, după ce proiectul va fi aplicat în practică.

Ana Loredana Predescu 
Deputat, Grujpi^SD /

^https://datagov.ro/en/dataset/elevi-inmatricu[ati-anul-scolar-2020-2021/resource/45c20ed0-1013-4596- 
ad85-5f843909eb0b
^ Datele provin din Sistemul Informatic Integrat al învăţământului din România - răspunsul Ministerului 
Educaţiei la întrebarea parlamentară nr. 3685A
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