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INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 17 februarie 2011
privind decontarea navetei cadrelor didactice
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2011  
Data intrarii in vigoare : 17 februarie 2011

    În conformitate cu Hot ărârea Guvernului nr. 81/2010  privind organizarea şi 
func ţionarea Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, cu 
modific ările ulterioare,
    în temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 27 6 şi art. 304 alin. (14) din 
Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 , precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului 
educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011  privind aprobarea 
unor m ăsuri tranzitorii în sistemul na ţional de înv ăţământ,

    ministrul educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului emite prezenta 
instruc ţiune.

    ART. 1
    Personalului didactic din unit ăţile de înv ăţământ de stat, care nu dispune de 
locuin ţă şi c ăruia nu i se poate oferi o locuin ţă corespunz ătoare în localitatea 
unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe m ijloacele de transport în 
comun, din localitatea de re şedin ţă la locul de munc ă şi de la locul de munc ă în 
localitatea de re şedin ţă. În cazul în care nu exist ă mijloace de transport în 
comun între localitatea de re şedin ţă şi sediul unit ăţii de înv ăţământ, urmeaz ă a i 
se deconta contravaloarea a 7,5 l benzin ă Premium la 100 km parcur şi, dac ă 
transportul se face cu autoturismul proprietate per sonal ă. În cazul în care exist ă 
mijloc de transport în comun, dar personalul didact ic prefer ă s ă circule cu 
autoturismul proprietate personal ă, urmeaz ă a se deconta contravaloarea 
abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transp ort în comun. Atunci când 
transportul mai multor cadre didactice se face cu u n singur autoturism, plata se 
face numai posesorului autoturismului respectiv. De contarea sau plata echivalent ă 
costurilor de transport se va efectua de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice 
locale din unitatea administrativ-teritorial ă pe raza c ăreia se afl ă unitatea de 
înv ăţământ la care î şi desf ăşoar ă activitatea cadrul didactic, în urma 
solicit ărilor adresate autorit ăţilor administra ţiei publice locale, astfel:
    a) decontarea contravalorii c ăl ătoriei pe mijloacele de transport în comun 
prin depunerea la sfâr şitul fiec ărei luni de activitate a biletelor de c ăl ătorie 
sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii c orespunz ătoare a 7,5 l benzin ă 
Premium la 100 km parcur şi, prin depunerea la sfâr şitul fiec ărei luni de 
activitate a documentelor justificative eliberate d e unitatea de înv ăţământ, care 
certific ă efectuarea transportului cu autoturismul proprieta te personal ă;
    b) solicitarea contravalorii c ăl ătoriei efectuate cu mijloacele de transport 
în comun sau a contravalorii corespunz ătoare a 7,5 l benzin ă Premium la 100 km 
parcur şi, pentru cei care î şi asigur ă transportul cu autoturismul proprietate 
personal ă, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conduce rea unit ăţii de 
înv ăţământ.
    ART. 2
    Consiliul de administra ţie al unit ăţii de înv ăţământ propune, lunar, spre 
aprobare consiliului local drepturile b ăneşti aferente personalului didactic care 
solicit ă cheltuieli de deplasare.
    ART. 3
    Personalului didactic din unit ăţile de înv ăţământ conexe, care nu dispune de 
locuin ţă în localitatea unde are postul, i se deconteaz ă cheltuielile de 
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transport. Decontarea sau plata echivalent ă costurilor de transport se va efectua 
de unitatea de înv ăţământ conex ă la care î şi desf ăşoar ă activitatea cadrul 
didactic, respectându-se prevederile art. 1.
    ART. 4
    Institu ţiile de înv ăţământ superior pot asigura, integral sau par ţial, din 
surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliaz ă în alte 
localit ăţi.
    ART. 5
    Direc ţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, 
Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare jude ţene/al municipiului 
Bucure şti, unit ăţile de înv ăţământ, institu ţiile de înv ăţământ superior şi 
autorit ăţile administra ţiei publice locale duc la îndeplinire prezenta 
instruc ţiune.
    ART. 6
    Prezenta instruc ţiune se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul educa ţiei, cercet ării,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucure şti, 17 februarie 2011.
    Nr. 2.
                          ------------
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