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INTERPELARE 

22 februarie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov 

Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației  

Obiectul interpelării: Problema privind acordarea gratuității transportului elevilor 

care nu pot fi școlarizați în localitățile de domiciliu 

 

Domnule Ministru al Educației, 

 

În temeiul art. 32 din Constituția României, ce prevede dreptul la învățătură și al Legii 

nr. 226/2020, care modifică și completează Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările ulterioare, vă supun atenției situația generată de lipsa normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 226/2020 în privința mecanismului decontării cheltuielilor pentru 

transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.  

Dincolo de inconvenientele create de absența acestor norme, intervine o problemă 

majoră în cazul elevilor care sunt obligați să-și achiziționeze abonamente de transport din 

surse materiale proprii, acest lucru fiind extrem de dificil, mai ales pentru copiii ce provin din 

familii defavorizate. 

Domnule ministru, am convingerea deplină că vă este cunoscut faptul că acești elevi 

defavorizați, ce provin din familii cu venituri mici, fac parte dintr-o categorie socială 

vulnerabilă, și orice intervenție neinspirată sau/și, mai ales, lipsa unor acțiuni de sprijin și a 

unor politici publice clare și coerente, poate genera creșterea reală a pericolului abandonului 

școlar.   
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 Mă prevalez de această oportunitate pentru a-mi exprima îngrijorarea cu privire la 

abandonul școlar din România. Aceasta este o problemă reală cu care se confruntă sistemul 

educațional românesc și voi susține afirmația cu date statistice.  

Potrivit „Monitorului Educației și Formării 2020”, realizat de Comisia Europeană, 

rata abandonului școlar din România, în anul 2019, a fost de 15,3%, în timp ce ținta pentru 

2020 a fost de 11,3%. În același timp, în Europa, rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut, în 

medie, de la 13,4 %, în 2011, la 10,2 % în 2019. 

Studiile de specialitate arată faptul că există o serie de motive pentru care unii elevi 

renunță prea devreme la studii. Astfel, dincolo de cazurile legate de probleme personale sau 

familiale, de dificultăți de învățare sau de o situație socioeconomică precară, de carențele 

sistemului de învățământ sau de atmosfera din școli, un factor proeminent este reprezentat de 

lipsa coerenței politicilor publice orientate către elevii din categoriile vulnerabile.  

Prin urmare, lipsa de atenție și implicare a statului favorizează creșterea ratei 

abandonului școlar. 

Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de 

sănătate.  

 Legea nr. 1/2011, stipulează la art. 84, alin. (3^5): „cheltuielile privind transportul 

elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată și 

transportul rutier interjudețean contra cost prin servicii regulate, se suportă după cum 

urmează:  

a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii; 

b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele județelor pe raza cărora se 

află unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt înscriși elevii;” 

Legea nr. 226/2020, care modifică Legea nr. 1/2011, stipulează la art. 84, alineatul 

(1^3) faptul că „Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes 
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public desfășurat în alte condiții decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va 

realiza de către unitatea de învățământ.” 

Prin urmare, de aici reiese problema semnalată inițial, deoarece, în acest caz, 

elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, elevii din familii defavorizate 

cu venituri mici, sunt obligați de prevederile legislative în vigoare, să achite 

contravaloarea biletelor/abonamentului de transport din surse materiale proprii, iar 

ulterior, să deconteze aceste sume de la unitățile de învățământ la care studiază.  

 

Domnule ministru, salut pe această cale decizia dumneavoastră de a deschide școlile, 

însă, în contextul în care cursurile au reînceput de pe data de 8 februarie a.c., și în foarte 

multe cazuri, elevii care nu pot merge la școală în localitățile de domiciliu sunt nevoiți să 

parcurgă și zeci de kilometri pentru a ajunge la școală,  

Vă înaintez rugămintea de a susține, oral, punctul de vedere cu privire la elaborarea 

normelor de aplicare a Legii nr. 226/2020 și despre identificarea și alocarea sumelor necesare 

din bugetul Ministerului Educației pentru a asigura deconturile necesare transportului pentru 

acești elevi.   

Totodată, domnule ministru, vă rog să exprimați punctul de vedere al ministerului pe 

care îl conduceți cu privire la modalitatea cea mai eficientă de a simplifica mecanismul 

decontării, astfel încât elevii din categorii defavorizate, care nu pot fi școlarizați în localitatea 

de domiciliu, să beneficieze cât mai rapid de abonamente de transport gratuit, acordate direct, 

fără a mai exista necesitatea de a le achita din surse proprii, urmând ca ulterior să deconteze 

aceste sume de la unitatea de învățământ de care aparțin.  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris. 

În speranța unui dialog instituțional constructiv, care să genereze măsuri concrete și 

imediate, menite să soluționeze situația prezentată mai sus, domnule ministru, vă asigur de 

expresia înaltei mele considerații.  

 

Deputat Ana-Loredana Predescu 




