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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Referitor la: eliberarea de abonamente generale pentru cetățeni și categoriile sociale 

respectiv, entitățile care beneficiază de facilități. 

Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de 

Transport Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Carol I, nr.5, județ Timiș, având CUI 

RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. Goia Ioan în calitate de Director General, vă 

transmitem următoarele: 

1. S-a comunicat operatorului de transport, Societatea de Transport Public Timișoara, să 

realizeze toate măsurile pentru menținerea în stare de funcționare a sistemului de e-ticketing și 

să înlăture urgent disfuncționalitățile acestuia privind distribuția de titluri de călătorie care au 

apărut în data de 06.01.2021. 

2. S-a solicitat operatorului de transport, Societatea de Transport Public Timișoara, să 

asigure un program de vânzare a titlurilor de călătorie până la acoperirea integrală a 

programului de circulație a mijloacelor de transport utilizate în Rețeaua de Transport 

Metropolitan. 

3. Pentru categoriile beneficiare de facilități și anume pensionarii și elevii care vor 

încărca titlurile de călătorie (abonamente generale pe card), încărcarea se poate realiza la toate 

punctele de vânzare în momentul în care se dorește utilizarea mijloacelor de transport din 

Rețeaua de Transport Metropolitan, cu precizarea că această operațiune se va face anual, o 

singură dată. Încărcarea și plata lunară se realizează de către operatorul de transport, 

Societatea de Transport Public Timișoara, pentru acele facilități care au fost validate în 

sistemul de e-ticketing, fără a mai fi nevoie de prezența fizică a pensionarilor și elevilor la 

punctele de vânzare ale operatorului. Pensionarii și elevii, conform regulamentului de 

acordare a facilităților, vor încărca în mod obligatoriu o data pe an, în funcție de momentul 

începerii utilizării mijloacelor de transport din Rețeaua de Transport Metropolitan. 
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