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pentru completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Articol unic. – Articolul 111 din Legea educației naționale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 

ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează 

după cum urmează: 

 

1. După litera i) a alineatului (1) al articolului 111 se 

introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins: 

„j) cheltuieli cu achiziționarea de dispozitive electronice care să 

asigure accesul la activitățile didactice în modul on-line pentru 

următoarele categorii de persoane:  
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1. toți elevii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte 

de achiziționarea dispozitivelor electronice un venit lunar mediu per 

membru de familie mai mare sau egal cu salariul de bază minim net pe 

economie; 

2. toți elevii orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru 

care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul; 

3. toți elevii bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților 

medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de 

malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, boli imunologice, boli rare, infestați cu 

virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 

anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cornice grave 

atestate medical de către medicul specialist curant și medicul de familie; 

4. întreg personalul didactic care desfășoară activitate de 

predare.” 

 

2. După alineatul (4) al articolului 111 se introduce un nou 

alineat, alin. (41), cu următorul cuprins: 

„(41) Autoritățile administrației publice locale asigură accesul la 

internet al tuturor unităților de învățământ în localitățile în care acestea își 

exercită autoritatea.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 28 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 
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