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Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

nationale  
nr. 1/2011 

 
 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Art. I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, se modifică şi completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 63 alineatul (l), literele b) - d) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi vor avea următorul cuprins : 

,,b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, 
dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20; în mediul rural, grupa se 
poate constitui cu minimum 5 copii; 
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c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu 
mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25; în mediul rural, clasa se poate 
constitui cu minimum 5 elevi; 

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar 
nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30; în mediul rural, clasa se poate 
constitui cu minimum 7 elevi.” 

 

2. Art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează cu literele f) - n) 
care vor avea următorul cuprins: 

,,f) cheltuielile cu salariile conducătorilor microbuzelor şcolare; 
g) cheltuielile privind funcţionarea microbuzelor şcolare, inclusiv 

cele ce privesc combustibilul; 
h) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
i) cheltuielilor cu bursele elevilor; 
j) cheltuieli pentru transportul elevilor; 
k) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului 

didactic auxiliar; 
l) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a 

salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, 
potrivit legii, se efectuează gratuit;  

m) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative 
extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ; 

n) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, 
pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi.” 

 
3. La articolul 105 alineatul (2), literele c) - i) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 
abrogă. 

Art. II - Prezenta lege se aplică începând cu anul şcolar 2018-
2019. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 
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