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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

ANUNȚ  
PRIVIND DECONTAREA  

ABONAMENTELOR DE TRANSPORT  
EMISE PE NUMELE ELEVILOR DE LICEU  

 ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 

 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.4426/20.07.2021 și 

ale Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii ce nu pot fi școlarizați 

în localitatea de domiciliu vă comunicăm sumele maxime lunare per kilometru ce pot fi 

decontate către elev pe perioada cursurilor școlare: 

 Pentru distanțele mai lungi de 50 km se adaugă, pentru fiecare distanță de un kilometru, 1 
leu/lună.  

 Pentru stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu și municipiul 
Târgoviște, unitatea noastră de învățământ utilizează site-ul distanta.ro. 

 În vederea decontării abonamentului de transport, elevul va depune la contabilitate, în 
perioada 01-04 a lunii următoare celei pentru care elevul a achiziționat abonamentul, 
următoarele documente: 

-cerere tip-se descarcă de pe site-ul ienachita.com; 

-abonamentul de transport în original; 

-copie carte de identitate elev; 

-extras de cont bancar deschis pe numele elevului (sumele se plătesc doar într-un cont bancar, 
nu se plătesc în numerar). 
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3 km 30 15 km 66 27 km 102 39 km 138 

 
4 km 33 16 km 69 28 km 105 40 km 141 

 
5 km 36 17 km 72 29 km 108 41 km 144 

 
6 km 39 18 km 75 30 km 111 42 km 147 

 
7 km 42 19 km 78 31 km 114 43 km 150 

 
8 km 45 20 km 81 32 km 117 44 km 153 

 
9 km 48 21 km 84 33 km 120 45 km 156 

 
10 km 51 22 km 87 34 km 123 46 km 159 

 
11 km 54 23 km 90 35 km 126 47 km 162 

 
12 km 57 24 km 93 36 km 129 48 km 165 

 
13 km 60 25 km 96 37 km 132 49 km 168 

 
14 km 63 26 km 99 38 km 135 50 km 171 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Modalitatea de stabilire a sumei ce va fi decontată elevului pentru o lună întreagă este 
următoarea: 

Exemplu : Domiciliul elevului este în localitatea Gura Ocniței iar după consultarea site-ului 
distanta.ro , între Gura Ocniței și Târgoviște rezultă o distanță de 11 km, deci elevului i se va 
deconta suma de 54 lei chiar dacă valoarea abonamentului emis de transportator este mai 
mare.  

 

 În situația în care elevul este cazat la internat sau în gazdă, acestuia i se vor deconta 8 
călătorii dus-întors pe baza biletelor de transport emise de transportatori autorizați , a unui 
document legal privind faptul că stă la internat sau în gazdă, a copiei de pe actul de identitate, 
a cererii tip și a extrasului de cont bancar pe numele elevului. Termenul de depunere a 
documentelor este tot între 01-04 a lunii următoare celei în care elevul efectuează călătoriile. 

 

 

  

 


