
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAȘ-SEVERIN

NR.   8522  / 16.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45] (45;50] peste 50

Primar 3 12 6 5 2

Gimnazial 16 15 7 12 14 1 4

Liceal (inclusiv școala profesională) 12 140 216 194 195 60 48 19 28 15 79

Inspector școlar general, Contabil șef,

prof.Carina Lavinia PRISTAVU ec.Daniela RAȚĂ

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 84 
din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA

NR. 750/15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 3

Gimnazial 1 4

Liceal (inclusiv școala profesională)

Director, Contabil șef,

Prof. Popovici Georgeta Ileana    Ec. Feneşan Ecaterina

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



NR. 5859/ 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 0 0 3 1 22 5 4 4 4

Director, Contabil șef, Administrator,

Prof. Cornici Marius Ec. Chira Ana Ing. Niorba Loredana

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA ELIADE” REȘIȚA

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

1 8

Administrator,

Ing. Niorba Loredana

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL CARANSEBEȘ

NR.        1613       / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Director, Contabil șef, Administrator,

prof. SĂNDUȚU REMUS PAICA MĂDĂLINA

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

0 0

Administrator,

PAICA MĂDĂLINA

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI-TIETZ” REȘIȚA

NR.   251 / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 2 1 1 2

Gimnazial 1

Liceal (inclusiv școala 4 12 5 3 1 1 1 3

Director, Contabil șef, Administrator,

Viorica Gârtoi Florina Moica Corcoață Marian

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

1

Administrator,

Corcoață Marian

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUȚA” REȘIȚA

NR.            1986   / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 1

Gimnazial 1 7 1

Liceal (inclusiv școala profesiona 1 12 3 4 3

Director, Contabil, Administrator,

prof. Tudor PANIȚĂ Ana CHIRA Gabriel TURCUMAN

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

4

4 15

Administrator,

Gabriel TURCUMAN

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA
NR.               / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial 1 12

Liceal (inclusiv școala profesiona 1 4 1

Director, Contabil șef, Administrator,

prof. Vîrdău Adriana Cristina Marinca Rodica Domilescu Oana

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Administrator,

Domilescu Oana

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



UNITATEA Liceul Teoretic Taian Vuia Reșița

NR.   1360            / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 1 6 10 2 27 0 8 3 7

Director, Contabil șef, Administrator,

prof. Georgevici Bianca Iulia ec. Milin Mihaela /ing. Străinescu Angela

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

2 8

Administrator,

/ing. Străinescu Angela

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU” REȘIȚA

NR. 305/15.09.2022 

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial

Liceal (inclusiv școala profesională) 5 1

Director, Contabil șef, Administrator,

Prof. Adrian DOXAN FÎC Erica LINA Ionel Ciprian

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Administrator,

LINA Ionel Ciprian

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



  COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA

  NR.  2833/ 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Liceal (inc 0 2 6 6 28 2 17 1 0

  Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. 
art. 84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

2 22

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. 
art. 84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



COLEGIUL NAȚIONAL „C. D. LOGA” CARANSEBEȘ

2540/15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 10 5 3

Gimnazial 0 10 5 3

Liceal (inc 0 20 10 10 5 3 5 5 2

Director, Contabil șef,

Prof. Pfeifer Gabriela Simeria Ana

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

2 2

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BOCSA

NR.               / 

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial 15

Liceal (inclusiv școala profesională)

Director, Administrator financiar contabil,

                    PROF. MOATAR ION EC.NEDELCU DANIELA LARISA

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocârlă'' Caransebeș

NR.766 / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

PRIMAR

GIMNAZIAL

Liceal (inc 0 14 26 13 8 5 2 0 2

Director, Contabil șef, Întocmit,

Prof. Oprescu Petria-Ana             Vladu Simona Beg Lia

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

2 0

Beg Lia

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



LICEUL TEORETIC ”TATA OANCEA”

NR.     2410          /  15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 0 1 14 6 3 0 0 0 0

Director, Contabil șef, Administrator,

Prof. Dragoș-Mihai VASILE Caliopia MAZILU Mihai MUNTEANU

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

0 0

Administrator,

Mihai MUNTEANU

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA

CARANSEBES

NR.               / 

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 0 3 32 6 17 1 1

Director, Contabil șef, Administrator,

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

60

Administrator,

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN LUCACI BOCȘA

NR. 959  / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial

Liceal (inc 1 2 2 2 5 1

Director, Contabil șef, Secretar

Prof. Mircu Diana Loredana Mazilu Caliopia Crestescu Valeria

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Secretar

Crestescu Valeria

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT-LICEUL BANATEAN

NR.    1808     / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial

Liceal (inc 10 45 75 105

Director, Contabil șef, Administrator,

Prof.Chelbea Daniela Gutan Frosina Mihailoni Lavinia

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Administrator,

Mihailoni Lavinia

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



liceul teoretic eftimie murgu bozovici

NR.      1237         / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial

Liceal (inclusiv școala profesională) 12 27 34 0 1 0

Director, Contabil șef, Administrator,

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

8

Administrator,

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Colegiul Economic al Banatului Montan

NR.               / 

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial

Liceal (inc 0 0 10 1 16 1 4 2 5

Director, Contabil șef, Administrator,

                      Ciurel Lenuța                 Izbașa Petria                     Timișan Marieta

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

2 15

Administrator,

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Liceul Tehnologic"Nicolae Stoica de Hateg"Mehadia

NR.    1349           / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 0 25 4 2 11 0 0 0 0

Director, Contabil șef,

prof.Iancuta Viorel Fenesan Ecaterina

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

0 0

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



LICEUL HERCULES

NR.        1310       / 15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial 2

Liceal (inclusiv școala profesiona 4 2 2 2 1

Director, Contabil șef, Secretar,

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVĂ

NR.   1086 /15.09.2022

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar

Gimnazial 2

Liceal (inclusiv școala profesională)

Director, Contabil șef,                Administrator,

PROF.POPA LAURA-SILVANA BUCUR VALENTINA

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

               Administrator,

ERIMESCU MONICA

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Liceul Teoretic „ General Dragalina ” Oravița

NR.  1019/ 15.09.2022 

Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

Nivel [3;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45]

Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnazial 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Liceal (inc 0 18 7 8 9 6 1 1 0

Director, Contabil șef, Secretar,

                        Prof. ȚEPENEU ALIDEIA COZMUȚA LILIANA Moldovan Simona Ionela

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 
84 din Legea1/2011 cu modificările și completările ulterioare

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale



Număr elevi navetiști pe intervale de distanță (km)

(45;50] peste 50

0 0

0 0

0 0

Moldovan Simona Ionela

Situația elevilor navetiști în anul școlar 2022-2023 pentru care naveta se decontează din bugetul Ministerului Educației, conf. art. 

NU se iau în considerare elevii care beneficiază de transport școlar cu microbuzele/autobuzele cu această destinație, puse la 
dispoziție de unitățile de învățământ sau unitățile administrativ-teritoriale
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