NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1
Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor și pentru modificarea
Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației
actuale

Realizarea obiectivului major al Ministerului Educației și Cercetării,
asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a
tuturor elevilor din România, presupune cu necesitate măsuri rapide și
coerente de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și
de abandon școlar care grefează asupra populației școlare din medii
dezavantajate geografic, economic sau social.
Fiecare copil al României are dreptul la educaţie, însă statutul socio –
economic al familiilor din care provin majoritatea copiilor de vârstă şcolară nu
le permite să frecventeze regulat cursurile școlare.
Prin art. 69 din Ordonanța de urgență nr.70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum
şi a altor acte normative, s-au adus modificări și completări prevederilor art.
84 din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Până la adoptarea Ordonanței de urgență nr. 70/2020, reglementarea
transportului elevilor creea un cadru discriminatoriu între diferitele categorii
de elevi din învățământul preuniversitar, respectiv între elevii orfani, cei cu cu
cerinţe educaţionale speciale, cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie
specială sau tutela, elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și
majoritatea elevilor.

De asemenea, sursele de finanțare a cheltuielilor de transport erau diferite, în
funcție de tipul de transport utilizat, respectiv transportul local de suprafață și
naval este asigurat din bugetul autorității publice locale, transportul feroviar
și subteran din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, iar cheltuielile de transport pentru elevii care nu pot fi
școlarizați în localitatea de domiciliu din bugetul Ministerului Educației și
Cercetării.
Prin modificarea adusă elevii din învăţământul preuniversitar
acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local
rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri,
clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, la cererea acestora,
beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum şi feroviar între
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata
cursurilor."
Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând
cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum
urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele
şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt
înscrişi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităţilor
administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul."
Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând
cheltuielile privind transportul pe calea ferată şi transportul rutier
interjudeţean 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 Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele
şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt
înscrişi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza
cărora se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii.

2. Schimbări
preconizate

Necesitatea unor măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru
diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care grefează asupra
populației școlare din medii dezavantajate geografic, economic sau social;
Necesitatea ca elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu să
beneficieze de dreptul la educație prin decontarea cheltuielilor de transport;
lipsa decontării cheltuielilor de transport conduce la creșterea abandonului
școlar, elevii suportând o serie de consecințe fără a fi responsabili de situația
creată.
Întrucât, în prezent, toate elementele vizate urmăresc ocrotirea interesului
elevilor prin reglementarea dreptului la transport gratuit pentru elevii din
învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul local în
comun, de suprafață, naval, precum și pentru transportul intern auto și
transport naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
Cheltuielile privind transportul local al elevilor, exceptând cheltuielile
privind transportul pe calea ferată și metrou, se suportă în cuantum de 50%
din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și 50% din bugetele consiliilor
locale pe a căror rază administrativ teritorială se află unitatea de învățământ
preuniversitar la care este înscris elevul.
Cheltuielile de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea
de domiciliu vor greva bugetul Ministerului Educației și Cercetării în procent
de 50%, restul fiind suportat de bugetele consiliilor județene.
Cheltuielile privind transportul rutier interjudețean se asigură cu încadrarea
în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal
acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar
intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului
calendaristic.
Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimaţii de
călătorie gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de
tren, clasa a II-a, între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt
şcolarizaţi, pe durata cursurilor.
Cheltuielile privind transportul teroviar intern se suportă de prin bugetul de
stat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului concurențial și
domeniul ajutoarelor de stat
3.Impact asupra mediului de afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor administrative.

Nu este cazul

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și
mijlocii.

Nu este cazul

3. Impactul social

Actul normativ va avea din perspectivă strategică un
impact pozitiv pe plan social, fiind instrumentul prin
care propunerile de politici publice cu impact asupra
mediului educațional vor fi ajustate, corectate,
îmbunătățite și adaptate la nevoile fiecărei comunități.

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii Lei –
Fără impact financiar
Indicatori
1
1.Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care: a) buget de stat,
din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i)contribuţii de asigurări

Anul
curent
2
2020
-

Următorii 4 ani ( mii lei )
3
2021
-

4
2022
-

5
2023
-

6
2024
-

Media
pe 5 ani
7

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/ minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i)cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii c)bugetul
asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

-

-

-

-

-

3. Impact financiar, plus/ minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
Nu este cazul
4. Propuneri pentru acoperirea
creșterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
scăderea veniturilor bugetare

-

-

-

6.
Calcule
detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informații

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

a)

b)

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea Nu este cazul
prevederilor prezentului act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului
act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.
11.Compatibilitatea prezentului act normativ cu Nu este cazul
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de modificare și
completare a cadrului normativ în domeniul
achizițiilor publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel operațional/tehnicsisteme electronice utilizate în desfășurarea
procedurilor de achiziție publică, unități centralizate
de achiziții publice, structura organizatorică internă
a autorităților contractante.

2. Conformitatea prezentului act normativ cu Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare.
3. Masuri normative necesare aplicării directe a Prezentul act normativ nu necesită măsuri normative
necesare aplicării proiectului de act normativ.
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
Europene
Nu au fost identificate acte /documente internaționale
5. Alte acte normative şi/sau
din care să decurgă angajamente
documente internaţionale
din care decurg angajamente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a modului
în care activitatea acestor organizaţii este legată
de obiectul prezentului act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
prezentul act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii de
Guvern nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare al Țării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
6. Alte informații

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Necesită avizul Consiliului Legislativ
Necesită avizul Consiliului Economic și
Social
Nu au fost identificate.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea prezentului act normativ
1. Informarea societății civile cu privire la
necesitatea elaborării prezentului act
normativ
2.Informarea societății civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării prezentului act normativ,
precum şi efectele asupra sănătății şi
securități cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.

3. Alte informaţii

Nu au fost identificate

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsuri de punere în aplicare a Nu este cazul
prezentului act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/ sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Nu au fost identificate
2. Alte informaţii

Pornind de la aceste considerente a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre,
pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor pe
care îl supunem adoptării Guvernului.
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