Propunere la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Text actual proiect Ordonanţă de urgenţă a
Propunere modificare proiect Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului privind modificarea şi completarea
Guvernului privind modificarea şi completarea Legii
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
modificările şi completările ulterioare
completările ulterioare
I. Alin. (1) al art. 84 se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alin. (1^3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în
localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile
de transport între localitatea de domiciliu şi
localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata
cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului
Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt
şcolarizaţi, în limita a 50 km.
2. După alin. 1^3 se introduc şase noi alineate,
(1^4) – (1^9) cu următorul cuprins:
(1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în
gazdă în localitatea unde studiază, li se asigură
decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8

I. Alin. (1) al art. 84 propunem modificări după cum
urmează:
1. Alin. (1^3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea
de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi
pe durata cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului
Educaţiei, prin consiliile judeţene.
2. După alin. (1^3) propunem introducerea următoarelor
alineate, cu următorul cuprins:
Alin.(1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă
în localitatea unde studiază, li se asigură decontarea sumei
ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe
semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin consiliile
judeţene.
Alin.(1^5) Modalitatea de decontare se stabileşte în maxim

Observații

Operatorii de
transport vor
răspunde de
corectitudinea
întocmirii și
emiterii
documentației
pentru acordarea
gratuității la
transportul public
județean.

călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul
Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ
unde sunt şcolarizaţi.
(1^5) Elevii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin.
(1^3) şi alin. (1^4) pot solicita acordarea sumei în
avans, cu decontare în luna următoare.
(1^6) Modalitatea de decontare se stabileşte
printr-o Metodologie aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei.
(1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe
baza documentelor emise de operatorii de
transport rutier, pentru facilităţile de transport
acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3) şi alin.
(1^4), se asigură la nivelul valorii documentelor de
transport lunare, dar nu mai mult de 30 de lei/lună
pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce
depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma
de 30 de lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru
fiecare km/lună, dar nu mai mult decât valoarea
documentelor de transport lunare.
(1^8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^7), în
situaţia în care elevii se deplasează de la domiciliu
la unitatea de învăţământ la distanţe mai mari de
50 km şi nu sunt cazați la internat sau în gazdă în
localitatea în care studiază, li se decontează suma

30 de zile de la adoptarea prezentei.
Alin.(1^6) Decontarea cheltuielilor de transport, se
stabilește pe baza documentelor emise de operatorii de
transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate
elevilor, prevăzute la alin. (1^3) şi alin. (1^4).
Alin.(1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza
documentelor emise de operatorii de transport rutier,
pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute
la alin. (1^3) şi alin. (1^4), se asigură la nivelul valorii
documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30
de lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce
depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de
lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare km/lună,
dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport
lunare.
Alin.(1^8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^7), în
situaţia în care elevii se deplasează de la domiciliu la
unitatea de învăţământ la distanţe mai mari de 50 km şi nu
sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care
studiază, li se decontează suma aferentă distanţei de 50 km
la care se adaugă 1 leu/km/lună pentru distanţele ce
depăşesc 50 km.
(1^9) Operatorii de transport au obligaţia să emită
documentele lunare de transport, cu încadrare în tarifele
maxime per kilometru/lună, prevăzute la alin. (1^7) şi alin.
(1^8) şi să asigure transportul elevilor.

aferentă distanţei de 50 km la care se adaugă 1
leu/km/lună pentru distanţele ce depăşesc 50 km.
(1^9) Operatorii de transport au obligaţia să emită
documentele lunare de transport, cu încadrare în
tarifele maxime per kilometru/lună, prevăzute la
alin. (1^7) şi alin. (1^8) şi să asigure transportul
elevilor.

