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     Anexa la HCL 94 
     Din data de 30.03.2004 

 
 

Protocol de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara  
încheiat între Primăria Municipiului Timişoara  
şi Regia Autonomă de Transport Timişoara 

 
Art. 1. Începând cu data de 01.04.2004 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de 
transport în comun astfel: 
 
a) pensionarii din Municipiul Timişoara cu un venit lunar sub 1.500.000 lei vor circula gratuit pe bază de 

abonamente eliberate de R.A.T.T. Abonamentele se vor elibera la prezentarea cuponului de pensie; 
b) persoanele peste 70 de ani cu domiciliul în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza 

buletinului sau cărţii de identitate. Costurile acestui serviciu gratuit se acoperă de la bugetul local, 
reprezentând suma lunară medie a decontată acestor persoane în trimestrul I al anului 2004; 

 
c) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii 

Legii 42/1990, Legii 44/1994, Decretului Lege 118/1990, Ordonanţei de Guvern 105/1999, Legii 
189/2000, Legii 309/2002. De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în 
evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 primind venitul minim 
garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor putea circula pe baza 
legitimaţiilor emise şi vizate la zi de asociaţiile din care fac parte. Toate asociaţiile au obligaţia să 
transmită anual Regiei Autonome de Transport Timişoara listele persoanelor beneficiare. Beneficiarii 
Legii 416/ vor putea circula pe mijloacele de transport în comun în baza adeverinţelor emise de 
Serviciul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 

 
d) pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara cu pensie între 1.500.000 lei – 2.500.000 lei 

beneficiază de reducere 50% din costul abonamentelor pe bază de legitimaţii de călătorie eliberate de 
R.A.T.T.; 

 
e) reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 2 luni, 

donatorilor onorifici de sânge şi plasmă. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor de călătorie 
eliberate de R.A.T.T.; 

 
f) reducere 20% a costului abonamentelor, pe 1 sau 2 linii cetăţenilor din Municipiul Timişoara, precum 

şi elevilor şi studenţilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. 
Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev sau student vizat la zi. 

 
g) elevii până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventeză instituţiile de învăţământ din municipiul 

Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun şi vor circula pe baza carnetului de 
elev vizat la zi, pe perioada anului şcolar, exceptând vacanţele şi zilele de sâmbătă şi duminică. 

 
h) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Casei Faenza, pe baza legitimaţiei de 

serviciu. Casa Faenza are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum 
şi orice modificări ulterioare. 
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i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii serviciului SALVO pe baza legitimaţiei 

de serviciu. Serviciul SALVO are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, 
precum şi orice modificări ulterioare. 

 
j) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea 

Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul 
Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligaţia de a 
transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum şi orice modificări ulterioare. 

 
k) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Serviciului de Ajutor Maltez din 

România, filiala Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliu a persoanelor vârstnice. Serviciul de 
Ajutor Maltez are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum şi orice 
modificări ulterioare. 

 
l) Primarul Municipiului Timişoara dispune, prin dispoziţie, pe baza unei anchete sociale, acordarea de 

abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun  pentru  persoanele care reprezintă cazuri 
sociale deosebite, până la valoarea de 100.000.000 lei/an. 

 
Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2004 la transportul urban de călători se vor acorda până 
la concurenţa sumelor aprobate prin Bugetul Local.  
 Facilităţile prezentate în prezentul protocol nu sunt valabile pe cursele expres. 
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