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Consiliul Elevilor cere Guvernului ca bursele
scolarilor sa fie de cel putin 30% din salariul
minim
Consiliul National al Elevilor (CNE) cere Guvernului Romaniei sa
reglementeze cuantumul minim de acordare a burselor, iar acesta sa fie
plafonat la cel putin 30% din salariul minim, CNE solicitand ca aceasta
finantare sa fie impusa autoritatilor publice locale, anual, prin Hotarare de
Guvern, relateaza stiripesurse.ro.
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Conform CNE, bursa sociala lunara a unui elev ar trebui sa fie 30% din salariul minim net pe
economie, bursa de studiu ar trebui plafonata la 32,5%, bursa de merit, la 35%, iar bursa de
performanta, la 37,5% din salariul minim net pe economie.
Solicitarea elevilor a fost transmisa guvernantilor printr-o scrisoare deschisa, ce a fost semnata
atat de CNE, dar si de Uniunea Liceenilor Maghiari din Romania (MAKOSZ), Salvati Copiii,
Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), Consiliul Tineretului din
Romania (CTR), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Consiliul Tinerilor
Institutionalizati (CTI), Federatia organizatiilor neguvernamentale pentru Copil (FONPC), World
Vision Romania, Asociatia Studentilor Romi din Bucuresti Terni Godi, Funky Citizens, Declic
Romania.

Citeste si:Iohannis, mesaj transant de Ziua Internationala Anticoruptie: 'Erodeaza institutiile si
genereaza un regres al societatii'
Prin aceasta initiativa, CNE cere aprobarea unei Hotarari de Guvern care sa reglementeze
cuantumul minim de acordare a burselor, precum si includerea finantarii corespunzatoare pentru
indeplinirea acestui deziderat in bugetul de stat proiectat pentru anul 2020.
„Credem cu tarie ca aceasta Hotarare de Guvern este importanta in vederea garantarii echitatii in
sistemul de acordare a burselor in Romania, legea impunand aceasta datorie a guvernantilor,
prin prevederile Legii nr. 38/2019. Demersurile Consiliului National al Elevilor s-au orientat catre
superficialitatea cu care sunt tratate bursele scolare de catre autoritati inca de la inceputul anului
2017. Ce se presupunea a fi o interventie simpla in sensul reglementarii nu doar a obligativitatii,
dar si a unei sume minime pentru acordarea burselor, s-a dovedit a fi o lupta impotriva
persoanelor aflate la carma sistemului educational”, arata Consiliul Elevilor in scrisoarea deschisa.
Potrivit sursei citate, elevii infrunta zilnic probleme cauzate de „lipsa echitatii din sistem”. in acest
context, Consiliul National al Elevilor considera prioritar ca, pentru a evita cazurile in care bursele
sunt oferite in cuantumuri mult prea mici, chiar si in cazul burselor sociale, unde cuantumurile nu
reflecta nevoile de subzistenta (burse de 8 lei pe luna, in localitati din judetul Arad), cuantumul
minim sa fie impus autoritatilor publice locale, anual, prin Hotarare de Guvern.
„Aceasta masura ar contribui la impunerea echitatii in sistemul de educatie, dar si la diminuarea
diferentelor drastice in ceea ce priveste situatia acordarii burselor in mediul rural comparativ cu
mediul urban, de exemplu. Proiectul propus de catre Consiliul National al Elevilor in 2017
prevedea ca nevoile financiare ale elevilor nu sunt constante, ci depind direct proportional de
situatia economica a tarii”, mentioneaza CNE in scrisoarea deschisa adresata Guvernului.
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