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ÎNTREBARE

Sunt incluse sumele pentru transportul gratuit al elevilor în Bugetul Ministerului 
Educației pentru 2022?
Stimate domnule ministru,

Având în vedere că în 2021, prin Ordonanța de Urgență nr. 50 nu s-a asigurat întreg 
bugetul necesar pentru decontarea integrală a transportului gratuit al elevilor spre școală, vă rog 
să-mi comunicați dacă pentru 2022 vor fi alocate aceste sume prin Legea Bugetului de Stat.

Asociațiile de elevi din toată țara vor să știe dacă Ministerul Educației a cuprins pentru 
anul viitor toate fondurile necesare pentru aplicarea gratuității și pentru transportul elevilor 
școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, iar compensarea acestui serviciu gratuit 
oferit de către transportatori se va realiza la adevărata valoare ce trebuie să asigure acoperirea 
costurilor operaționale, evitând formele de concurență neloială.

În contextul apropierii momentului adoptării bugetului de stat pe anul viitor, este 
necesar ca Ministerul Educației să solicite sume pentru toate domeniile necesare, inclusiv bani 
pentru transportul gratuit al elevilor.

Vă solicit aceste clarificări pentru bugetul anului 2022 pentru că, așa cum știți la nivelul 
bugetului de stat de pe anul 2021, nu au fost prevăzute sumele necesare asigurării transportului 
gratuit al elevilor, în ciuda faptului că Legea Educației prevedea acest lucru. Astfel, mii de elevi 
navetiști din țară nu au beneficiat de drepturile lor, Consiliile Județene refuzând să asigure 
gratuitatea, în lipsa fondurilor de la bugetul de stat și a datoriilor pe care le aveau deja la 
transportatorii locali. La momentul actual niciun Consiliu Județean din țară nu acordă gratuitate 
elevilor la transport din cauza lipsei acestor bani. Astfel, elevii ajung să fie puşi în situaţia în 
care să nu participe la toate orele de curs pentru că familiile nu le pot susține costurile de 
transport. Transportul elevilor este un prim factor al abandonului școlar.
Solicit răspuns în scris.
Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD
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