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Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu
Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD

În atenția: Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației

Subiect De ce elevii de liceu care învață în alte localități decât cele de domiciliu nu mai
primesc burse de ajutor social?

Stimate domnule Ministru,

Prin Art. 15, alin. (1), litera d), a Ordinului nr. 5.379/07.09.2022 pentru aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, emis de către Ministerul pe care îl
coordonați, nu se mai acordă burse de ajutor social liceenilor, ce provin din mediul rural și care sunt
școlarizați într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu.

Mă prevalez de acest instrument instituțional pentru a-mi exprima îngrijorarea față de inechitatea care se
produce astfel față de elevii de liceu, din mediul rural, care sunt obligați să studieze în altă localitate decât
cea de domiciliu și care nu vor mai beneficia de bursa de ajutor social, cu precădere elevii care urmează
cursurile învățământului profesional și tehnic și, pentru că vor să învețe o meserie, sunt nevoiți de
circumstanțe să urmeze cursurile unei astfel de unități de învățământ din altă localitatea.

La nivelul județului Brașov, funcționează 29 de unități de învățământ care școlarizează elevi în
învățământul profesional și tehnic, mă refer desigur la învățământul liceal filiera tehnologică,
învățământul profesional și învățământul postliceal. Pentru anul școlar 2021-2022, în județul Brașov, au
fost înscriși un număr de 11.905 elevi în învățământul profesional și tehnic. Dintre acești elevi, un număr
foarte mare provin din alte localități.

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să prezentați punctul de vedere oficial cu privire la considerentele
instituționale de a nu mai acorda bursă de ajutor social pentru acești elevi și de ce aceste modificări aduse
prin noul Ordin de ministru nu au fost anunțate public și dezbătute.

Totodată vă rog să precizați care este numărul elevilor, la nivel național, care urmează cursurile unui liceu
în altă localitate decât cea de domiciliu și care este suma „economisită”.
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În încheiere, vreau să subliniez că un pilon central al proiectului România Educată inițiat de Președintele
României, domnul Klaus Iohannis, îl reprezintă reducerea decalajului dintre învățământul rural și cel
urban.

Totodată, asigurarea echității în sistemul de educație este un garant al respectării dreptului fiecărui elev de
a avea șanse egale de acces la educație.

Vă mulțumesc și vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.

Ana Loredana Predescu,
Deputat
Membru în Comisia pentru învățământ
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