
 
 

Decontarea abonamentelor/biletelor de transport pentru elevi  

An școlar 2022-2023 

 

Acte normative:  

 Ordonanța  de Urgență nr. 50 din 16.06.2021 

 Metodologia de decontare a cheltuielilor de transport  pentru elevii care  nu pot fi școlarizați în 

localitatea de domiciliu, aprobată prin Ordinul nr. 4426/20.07.2021 

 

IMPORTANT: 

 

 Elevii beneficiază de decontarea cheltuielilor  de transport, conform legislației în vigoare, pe 

durata cursurilor  școlare. 

 Elevilor care sunt cazați în gazdă sau la cămin li se decontează 16 bilete ștampilate pe semestru. 

 Elevii care circulă pe distanțe mai mari de 50 de km, li se decontează suma de 171 RON plus 

câte 1 leu pe fiecare km. în plus (171 este suma stabilită de lege pentru 30 sau 31 de zile cât are 

o lună). 

 Numărul de km trebuie trecut pe abonamentul elevului de către firma emitentă, în caz contrar 

distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul Iași va fi calculată cu ajutorul site-ului 

http://distanta.ro în prezența profesorului diriginte. 

 Pentru elevii care stau în gazdă, părintele/tutorele va depune o declarație (Anexa 3), însoțită de 

copia după buletin sau cartea de identitate a gazdei și copia după buletinul/cartea de identitate 

proprie. 

 Cei care stau în cămin trebuie să aducă adeverință de la școala unde sunt cazați. 

 Responsabilul din fiecare clasă trebuie să se prezinte lunar la serviciul contabilitate din 

corpul A, cu următoarele acte pentru decontarea transportului: 

 

1. Copie după buletinul elevului (pentru a verifica distanța față de  localitatea de domiciliu). 

2. Abonamentul în original/ facturi și chitanțe (după expirarea perioadei de valabilitate). Elevilor 

cărora nu li se eliberează abonamente vor aduce lunar, o adeverință de la firma 

transportatoare precum că circulă pe ruta respectivă împreună cu biletele eliberate. 

3. După caz, copie după buletinul gazdei (pentru cei aflați în gazdă) – când survine o schimbare 

de gazdă părintele va da o noua declarație și se va atașa noua copie. 

4. După caz, adeverință de la școala unde stau la cămin (pentru cei care locuiesc la cămin) – dacă 

schimbă  căminul  se aduce o noua adeverință. 

5. Vor completa și vor trimite fișierul Excel de navetă la adresa carmenspulber68@yahoo.com 

iar apoi vor depune documentele enumerate mai sus la serviciul contabilitate numai în zile 

lucrătoare (după orele de curs), după cum urmează: 

 

 Clasele a IX-a –15 a lunii 

 Clasele a X-a –16 a lunii 

 Clasele a XI-a –17 a lunii 

 Clasele a XII-a –18 a lunii. 



 
 

Fișierul  se va lista la serviciul contabilitate și va fi semnat de responsabilul clasei și de diriginte. 

 

Tabel  cu valorile  decontate, conform legislației în vigoare 

Abonamente auto 

Număr de km 
Valoare 

abonament lunar 
Număr de km Valoare abonament lunar 

<3 km 30RON 31 114 RON 

4 33 RON 32 117 RON 

5 36 RON 33 120 RON 

6 39 RON 34 123 RON 

7 42 RON 35 126 RON 

8 45 RON 36 129 RON 

9 48 RON 37 132 RON 

10 51 RON 38 135 RON 

11 54 RON 39 138 RON 

12 57 RON 40 141 RON 

13 60 RON 41 144 RON 

14 63 RON 42 147 RON 

15 66 RON 43 150 RON 

16 69 RON 44 153 RON 

17 72 RON 45 156 RON 

18 75 RON 46 159 RON 

19 78 RON 47 162 RON 

20 81 RON 48 165 RON 

21 84 RON 49 168 RON 

22 87 RON 50 171 RON 

23 90 RON > 50 km 

16 bilete pe semestru pentru 

cei care stau în gazdă sau 

internat. 

24 93 RON 

 50 km pt. 

elevii care nu 

sunt cazați în 

gazdă sau 

internat 

171 +1 leu pe fiecare km ce 

depășește distanța de 50 km. 

25 96 RON   

26 99 RON   

27 102 RON   

28 105 RON   

29 108 RON   

30 111 RON   

 


