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Anexa la Referat 1325/ 01.03.2021 

Regulament 

privind facilitățile acordate unor categorii de cetățeni și entități la transportul public 

prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și vapoare 

în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara 

 

 

Persoanele menționate în cuprinsul prezentului Regulament beneficiare de gratuitate 

ori reducere la transportul public local de persoane prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara, vor circula 

pe baza titlului de călătorie, la tarif de abonament general, eliberat de operatorul de transport/ 

transportatorul autorizat pe suport materializat/dematerializat.    

Se acordă facilități unor categorii de cetățeni și entități, la transportul public de 

persoane prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și vapoare de către operatorul de transport/ 

transportatorul autorizat în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport 

Timișoara, pe toate liniile de transport, după cum urmează: 

 

Articolul 1 Facilități acordate de unitățile administrativ teritoriale membre a Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara  

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile 

administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: cupon pensie. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea 

de pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile administrativ teritoriale membre a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate. 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. Facilitatea se acordă 

inclusiv pentru perioada vacanțelor școlare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a certificatului de naștere și a următoarelor documente justificative: actul de identitate al 

unuia dintre părinți/ tutore care dovedește domiciliul/ reședința preșcolarului. 

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara și/sau frecventează unități de 

învățământ acreditate în condițiile legii, din aria de competență a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara.  Facilitatea se acordă inclusiv pentru perioada vacanțelor școlare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a certificatului de naștere sau a cărții de identitate (pentru elevii cu vârsta peste 14 ani) și a 

următoarelor documente justificative: copie după actul de identitate al unuia dintre părinți/ 

tutore care dovedește domiciliul/ reședința elevului în oricare din unitățile administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara (pentru elevii cu vârsta 

până la 14 ani) și carnet de elev vizat la zi. 

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții și doctoranzii care frecventează instituțiile de 

învățământ superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara, în următoarele condiții: 50% 

din suma de plată pentru titlurile de călătorie eliberate la tariful de abonament general se va 

deconta de către UAT Timișoara iar diferența de 50% din suma de plată pentru titlurile de 

călătorie eliberate la tariful de abonament general se va deconta, dacă este cazul de către 

instituțiile de învățământ superior prin Guvernul României reprezentat de Ministerul de 

Resort, pe bază de Convenție încheiată între Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara, operatorul de transport/ transportatorul autorizat și instituția de învățământ 

superior. 
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Facilitatea se acordă studenților cu vârsta de până la 26 ani iar doctoranzilor cu vârsta de până 

la 30 ani, inclusiv pentru perioada vacanțelor școlare.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: carnet de student sau student-

doctorand, vizat la zi. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al unității administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

actului de identitate și a următoarelor documente justificative: diploma prin care se atestă 

calitatea acestuia de cetățean de onoare eliberată de unitatea administrativ teritorială membră 

a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

g) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența unităților administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: adeverință eliberată de  

unitatea administrativ teritorială membră a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista cu persoanele 

beneficiare, aprobată de unitatea administrativ teritorială membră a Societății Metropolitane 

de Transport Timișoara.  

În acest sens va încheia o Convenție între Societatea Metropolitană de Transport Timișoara,  

operatorul de transport/transportatorul autorizat si Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului. 

i) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi 

plasmă. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: adeverință eliberată Centrul 

Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara. 

 

Articolul 2 Facilități acordate prin legi speciale, decontate de către unitățile 

administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara  

a) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare,  

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare,  

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: listă cu persoanele 

beneficiare, aprobată de unitatea administrativ teritorială membră a Societății Metropolitane 

de Transport Timișoara. 

 

Articolul 3 Facilități acordate de Casa Județeană de Pensii Timiș 

a) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului- Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
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1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: Convenția încheiată între 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, operatorul de transport/ transportatorul 

autorizat și Casa Județeană de Pensii Timiș. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/ 1999 privind 

acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: Convenția încheiată între 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, operatorul de transport/ transportatorul 

autorizat și Casa Județeană de Pensii Timiș. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 105/ 1999 privind 

acordarea unor drepturi persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea 189 din 

2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: Convenția încheiată între 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, operatorul de transport/ transportatorul 

autorizat și Casa de Județeană de Pensii Timiș. 

d) Pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari ai dreptului 

de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: Decretul- Lege 

118/ 1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 105/ 

1999 aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: Convenția încheiată între 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, operatorul de transport/ transportatorul 

autorizat și Casa de Județeană de Pensii Timiș. 

 

Articolul 3^1 

(1) Pentru categoriile de cetățeni menționate la articolul 3 din cuprinsul prezentului 

Regulament: 

a) Casa Județeană de Pensii Timiș va comunica lunar Societății Metropolitane de Transport 

Timișoara lista cu persoanele beneficiare de gratuitate, pentru fiecare categorie de cetățeni 

menționată și pentru fiecare unitate administrativ teritorială membră a Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara, conform Convenției încheiate. 

b) Operatorul de transport/ transportatorul autorizat va ține o evidență separată, pentru fiecare 

categorie de cetățeni menționată și pentru fiecare unitate administrativ teritorială membră a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. Contravaloarea facilităților nu se va deconta 

din bugetele unităților administrativ teritoriale membre a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara.  

 

Articolul 4 Facilități acordate pentru personalul următoarelor entități, pe aria de 

competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

a) Gratuitate pentru personalul entității Casa Faenza.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

b) Gratuitate pentru personalul entității SALVO.  
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Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

c) Gratuitate pentru personalul entității Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte 

entități de același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul 

persoanelor vârstnice.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 

d) Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația pentru Apărarea 

Drepturilor Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în 

Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 

e) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara care promovează protecția și 

apărarea drepturilor copilului, prin entitatea UNICEF.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 

f) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și 

caritabil, care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin entitatea 

Federația Caritas.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 

g) Gratuitate pentru personalul entităților ce au ca scop integrarea socială economică şi 

familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin entitatea Fundația 

Filantropia sau alte entități cu profil asemănător.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

h)  Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația Salvați Copiii.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

i) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 

j) Gratuitate pentru personalul entităților în domeniul transporturilor, precum şi pentru 

personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

k) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Naţionale a Surzilor din România- 

Filiala Timișoara, precum şi pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- 

Filiala Interjudețeană Timiș Caraș Severin.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 

l) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Rudolf Walther.  
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Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

m) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul German de Stat Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

n) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

o) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România 

filiala Timiș, personalul entității Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi 

personalul entității Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

p) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

q) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

r) Gratuitate pentru personalul entității Opera Națională Română Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

s) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Cultură și Artă.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ș) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul de Artă Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

t) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Național al Banatului.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara.  

ț) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Satului Bănățean.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

u) Gratuitate pentru personalul entității Filarmonica Banatul Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

v) Gratuitate pentru personalul entității Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

w) Gratuitate pentru personalul entității Biblioteca Județeană Timiș.  
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Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

x) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Culturală Romano-Germană.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

y) Gratuitate pentru personalul entității Casa de Cultură a Studenților.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

z) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Timișoara 89.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

aa) Gratuitate pentru personalul entității Fundația de Abilitare Speranța.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ab) Gratuitate pentru personalul entității Societatea pentru Copii și Parinți.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ac) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Mâini Tămăduitoare.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ad) Gratuitate pentru personalul entității Cercul Militar Timișoara.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ae) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Creștină Mensana.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

af) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania 

AIDROM.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ag) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Părintele Arsenie Boca.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ah) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Română Speranța.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

ai) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Serviciilor Sociale Bethany.  

Titlul de călătorie pentru acordarea facilității se va emite individual, la prezentarea în original 

a actului de identitate și a următoarelor documente justificative: lista semnată de reprezentatul 

legal al entității și aprobată de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 
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Articolul 5 

Entitățile menționate la articolul 4 a prezentului Regulament vor transmite Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara, până la data de 15 a lunii curente pentru luna 

următoare, liste semnate de reprezentanții lor legali, privind personalul beneficiar de 

gratuitate la transportul public în temeiul prezentului Regulament. În acest sens va încheia o 

Convenție între Societatea Metropolitană de Transport Timișoara,  operatorul de transport și 

fiecare Entitate în parte. 

 

Articolul 6 

(1) Eliberarea titlurilor de călătorie la valoarea de abonament general pe suport materializat/ 

dematerializat, corespunzătoare gratuităților și reducerilor menționate în prezentul 

Regulament se va realiza de operatorul de transport/ transportatorul autorizat astfel: 

a) la toate punctele de vânzare din aria de competență a Societății Metropolitane de Transport 

Timișoara ori alte mijloace de distribuție a titlurilor de călătorie pentru: elevi, studenți, 

pensionari și cetățeni români care au împlinit vârsta de 70 ani și nu au calitate de pensionari 

b) la centrul de eliberare gratuități situat în Timișoara, B.dul Dâmbovița nr. 67 pentru: restul 

categoriilor de cetățeni inclusiv personalul entităților. 

(2) Titlurile de călătorie eliberate în temeiul prezentului Regulament se vor încărca lunar, în 

scopul: 

a) de a verifica calitatea de beneficiar al facilității acordate în temeiul prezentului Regulament 

și 

b) utilizării respectiv validării acestuia în rețeaua de transport pe aria de competență a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

 

Articolul 7 

(1) Sumele ce urmează a fi acordate lunar, cu titlu de compensație, pentru transportul prestat 

se prevăd și suportă din bugetul local al unităților administrativ teritoriale membre și 

reprezintă diferența între totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv profit rezonabil) și veniturile 

generate în legătură cu prestarea serviciului de transport. Acestea vor putea fi supuse 

rectificării ulterioare de buget în vederea asigurării necesarului de resurse financiare până la 

sfârșitul anului.   

(2) Acoperirea diferențelor de tarif acordate lunar, se va face până la valoarea integrală a 

Titlurilor de călătorie, în baza numărului de titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a 

numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători în 

luna respectivă. Sumele aferente acestora se prevăd si suportă din bugetul local al unității 

administrative teritoriale și vor putea fi supuse rectificării ulterioare de buget în vederea 

asigurării necesarului de resurse financiare până la sfârșitul anului. 

 

Articolul 8 

Se împuternicește Consiliul Director al Societății Metropolitane de Transport Timișoara să 

aprobe listele privind persoanele beneficiare de facilități la transportul public prestat în aria de 

competență a Asociației. Listele vor fi semnate de reprezentanții legali ai entităților și vor fi 

comunicate lunar Societății Metropolitane de Transport Timișoara, în conformitate cu 

prevederile articolului 5 a prezentului Regulament. 

 

Articolul 9 

Operatorul de transport/ transportatorul autorizat va comunica lunar Societății Metropolitane 

de Transport Timișoara, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă, numărul de 

beneficiari de gratuități și reduceri la transportul public, pe categorii de cetățeni și entități, pe 

baza cardurilor emise și validate în sistemul de e-ticketing. 

 

Articolul 10 

(1) Toți utilizatorii de titluri de călătorie tip card sau pe oricare altă formă materializată/ 

dematerializată inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuități au obligația validării cardurilor la 



Pagină 8 din 25 
 

urcarea în mijloacele de transport public local pe aria de competență a Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara. 

(2) Toți utilizatorii de titluri de călătorie tip card sau pe oricare altă formă materializată/ 

dematerializată inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuități au obligația prezentării la control, 

odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis. 

(3) Nevalidarea cardurilor încărcate de operatorul de transport/ transportatorul autorizat la 

urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea documentelor de identitate sau 

călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de 

călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.  

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către personalul 

împuternicit în acest scop conform legii și a hotărârilor adoptate la nivelul Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara. 

(5) Acțiunea de control va fi realizată pe bază de programe lunare, aprobate de Societatea 

Metropolitană de Transport Timișoara. 

(6) Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței 

persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute de controlori. 

 

Articolul 11 

Cu respectarea prevederilor privind facilitățile aprobate prin prezentul Regulament unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației au procedat la adoptarea de hotărâri de 

consiliu local, astfel: 

(1) Prin HCL 05/ 25.01.2021 Comuna Becicherecu Mic a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile 

administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile administrativ teritoriale membre a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara.  

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara și/sau frecventează unități de 

învățământ acreditate în condițiile legii, din aria de competență a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara.   

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții și doctoranzii care frecventează instituțiile de 

învățământ superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al unității administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

g) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența unităților administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

i) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă. 

j) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

k) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 
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l) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

m) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului- Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

n) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/ 1999 privind 

acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

o) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 105/ 1999 privind 

acordarea unor drepturi persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea 189 din 

2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

p) Pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari ai dreptului de 

călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: Decretul- Lege 118/ 

1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 105/ 1999 

aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

q) Gratuitate pentru personalul entității Casa Faenza.  

r) Gratuitate pentru personalul entității SALVO.  

s) Gratuitate pentru personalul entității Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte 

entități de același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul 

persoanelor vârstnice.  

ș) Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația pentru Apărarea Drepturilor 

Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara.  

t) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara care promovează protecția și 

apărarea drepturilor copilului, prin entitatea UNICEF.  

ț) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și 

caritabil, care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin entitatea 

Federația Caritas.  

u) Gratuitate pentru personalul entităților ce au ca scop integrarea socială economică şi 

familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin entitatea Fundația Filantropia 

sau alte entități cu profil asemănător.  

v)  Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația Salvați Copiii.  

w) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

x) Gratuitate pentru personalul entităților în domeniul transporturilor, precum şi pentru 

personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

y) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Naţionale a Surzilor din România- Filiala 

Timișoara, precum şi pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala 

Interjudețeană Timiș Caraș Severin.  

z) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Rudolf Walther.  

aa) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul German de Stat Timișoara.  

ab) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara.  

ac) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România 

filiala Timiș, personalul entității Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi 

personalul entității Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

ad) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.  

ae) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.  

af) Gratuitate pentru personalul entității Opera Națională Română Timișoara.  

ag) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Cultură și Artă.  
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ah) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul de Artă Timișoara.  

ai) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Național al Banatului.  

aj) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Satului Bănățean.  

ak) Gratuitate pentru personalul entității Filarmonica Banatul Timișoara.  

al) Gratuitate pentru personalul entității Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș.  

am) Gratuitate pentru personalul entității Biblioteca Județeană Timiș.  

an) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Culturală Romano-Germană.  

ao) Gratuitate pentru personalul entității Casa de Cultură a Studenților.  

ap) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Timișoara 89.  

aq) Gratuitate pentru personalul entității Fundația de Abilitare Speranța.  

ar) Gratuitate pentru personalul entității Societatea pentru Copii și Parinți.  

as) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Mâini Tămăduitoare.  

aș) Gratuitate pentru personalul entității Cercul Militar Timișoara.  

at) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Creștină Mensana.  

aț) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania 

AIDROM.  

au) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Părintele Arsenie Boca.  

av) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Română Speranța.  

aw) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Serviciilor Sociale Bethany.  

 

(2) Prin HCL 32/ 28.01.2021 Comuna Moșnița Nouă a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în Comuna 

Moșnița Nouă. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în Comuna Moșnița Nouă. 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în Comuna Moșnița Nouă. 

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în Comuna Moșnița Nouă și/sau 

frecventează unități de învățământ acreditate în condițiile legii, din aria de competență a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara.   

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții și doctoranzii care frecventează instituțiile de 

învățământ superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al Comunei Moșnița Nouă. 

g) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Comunei Moșnița Nouă ca beneficiari ai 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

i) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă. 

j) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

k) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 

l) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 
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(3) Prin HCL6/ 20.01.2021 Comuna Remetea Mare a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile 

administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile administrativ teritoriale membre a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara.  

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara și/sau frecventează unități de 

învățământ acreditate în condițiile legii, din aria de competență a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara.   

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții și doctoranzii care frecventează instituțiile de 

învățământ superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al unității administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

g) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența unităților administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

i) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă. 

j) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

k) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 

l) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

m) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului- Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

n) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/ 1999 privind 

acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

o) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 105/ 1999 privind 

acordarea unor drepturi persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea 189 din 

2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

p) Pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari ai dreptului de 

călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: Decretul- Lege 118/ 

1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 105/ 1999 

aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare, 
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

q) Gratuitate pentru personalul entității Casa Faenza.  

r) Gratuitate pentru personalul entității SALVO.  

s) Gratuitate pentru personalul entității Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte 

entități de același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul 

persoanelor vârstnice.  

ș) Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația pentru Apărarea Drepturilor 

Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara.  

t) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara care promovează protecția și 

apărarea drepturilor copilului, prin entitatea UNICEF.  

ț) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și 

caritabil, care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin entitatea 

Federația Caritas.  

u) Gratuitate pentru personalul entităților ce au ca scop integrarea socială economică şi 

familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin entitatea Fundația Filantropia 

sau alte entități cu profil asemănător.  

v)  Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația Salvați Copiii.  

w) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

x) Gratuitate pentru personalul entităților în domeniul transporturilor, precum şi pentru 

personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

y) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Naţionale a Surzilor din România- Filiala 

Timișoara, precum şi pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala 

Interjudețeană Timiș Caraș Severin.  

z) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Rudolf Walther.  

aa) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul German de Stat Timișoara.  

ab) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara.  

ac) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România 

filiala Timiș, personalul entității Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi 

personalul entității Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

ad) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.  

ae) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.  

af) Gratuitate pentru personalul entității Opera Națională Română Timișoara.  

ag) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Cultură și Artă.  

ah) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul de Artă Timișoara.  

ai) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Național al Banatului.  

aj) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Satului Bănățean.  

ak) Gratuitate pentru personalul entității Filarmonica Banatul Timișoara.  

al) Gratuitate pentru personalul entității Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș.  

am) Gratuitate pentru personalul entității Biblioteca Județeană Timiș.  

an) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Culturală Romano-Germană.  

ao) Gratuitate pentru personalul entității Casa de Cultură a Studenților.  

ap) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Timișoara 89.  

aq) Gratuitate pentru personalul entității Fundația de Abilitare Speranța.  

ar) Gratuitate pentru personalul entității Societatea pentru Copii și Parinți.  

as) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Mâini Tămăduitoare.  

aș) Gratuitate pentru personalul entității Cercul Militar Timișoara.  

at) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Creștină Mensana.  

aț) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania 

AIDROM.  

au) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Părintele Arsenie Boca.  

av) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Română Speranța.  

aw) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Serviciilor Sociale Bethany.  
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(4) Prin HCL104/ 22.12.2020 Comuna Dumbrăvița a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile 

administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile administrativ teritoriale membre a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara.  

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara și/sau frecventează unități de 

învățământ acreditate în condițiile legii, din aria de competență a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara.   

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții care frecventează instituțiile de învățământ 

superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al unității administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

g) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

h) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi 

plasmă. 

i) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

j) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 

k) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului- Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

l) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/ 1999 privind 

acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

m) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 105/ 1999 privind 

acordarea unor drepturi persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea 189 din 

2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

n) Pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari ai dreptului de 

călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: Decretul- Lege 118/ 

1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 105/ 1999 

aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

o)  Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația Salvați Copiii.  

p) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

q) Gratuitate pentru personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  



Pagină 14 din 25 
 

r) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Naţionale a Surzilor din România- Filiala 

Timișoara, precum şi pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala 

Interjudețeană Timiș Caraș Severin.  

s) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Rudolf Walther.  

ș) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul German de Stat Timișoara.  

t) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara.  

ț) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.  

u) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.  

v) Gratuitate pentru personalul entității Opera Națională Română Timișoara.  

w) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Cultură și Artă.  

x) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul de Artă Timișoara.  

y) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Național al Banatului.  

z) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Satului Bănățean.  

aa) Gratuitate pentru personalul entității Filarmonica Banatul Timișoara.  

ab) Gratuitate pentru personalul entității Biblioteca Județeană Timiș.  

ac) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Timișoara 89.  

ad) Gratuitate pentru personalul entității Fundația de Abilitare Speranța.  

 

(5) Prin HCL16/ 21.12.2020 Comuna Pădureni a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în Comuna 

Pădureni. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în Comuna Pădureni 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în Comuna Pădureni. 

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara și/sau frecventează unități de 

învățământ acreditate în condițiile legii, Comuna Pădureni. 

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții și doctoranzii care frecventează instituțiile de 

învățământ superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al unității administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

g) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența unităților administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

i) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă. 

j) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

k) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 

l) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

m) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului- Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
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1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

n) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/ 1999 privind 

acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

o) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 105/ 1999 privind 

acordarea unor drepturi persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea 189 din 

2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

p) Pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari ai dreptului de 

călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: Decretul- Lege 118/ 

1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 105/ 1999 

aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

q) Gratuitate pentru personalul entității Casa Faenza.  

r) Gratuitate pentru personalul entității SALVO.  

s) Gratuitate pentru personalul entității Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte 

entități de același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul 

persoanelor vârstnice.  

ș) Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația pentru Apărarea Drepturilor 

Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara.  

t) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara care promovează protecția și 

apărarea drepturilor copilului, prin entitatea UNICEF.  

ț) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și 

caritabil, care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin entitatea 

Federația Caritas.  

u) Gratuitate pentru personalul entităților ce au ca scop integrarea socială economică şi 

familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin entitatea Fundația Filantropia 

sau alte entități cu profil asemănător.  

v)  Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația Salvați Copiii.  

w) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

x) Gratuitate pentru personalul entităților în domeniul transporturilor, precum şi pentru 

personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

y) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Naţionale a Surzilor din România- Filiala 

Timișoara, precum şi pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala 

Interjudețeană Timiș Caraș Severin.  

z) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Rudolf Walther.  

aa) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul German de Stat Timișoara.  

ab) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara.  

ac) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România 

filiala Timiș, personalul entității Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi 

personalul entității Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

ad) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.  

ae) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.  

af) Gratuitate pentru personalul entității Opera Națională Română Timișoara.  

ag) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Cultură și Artă.  

ah) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul de Artă Timișoara.  

ai) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Național al Banatului.  

aj) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Satului Bănățean.  

ak) Gratuitate pentru personalul entității Filarmonica Banatul Timișoara.  

al) Gratuitate pentru personalul entității Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș.  
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am) Gratuitate pentru personalul entității Biblioteca Județeană Timiș.  

an) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Culturală Romano-Germană.  

ao) Gratuitate pentru personalul entității Casa de Cultură a Studenților.  

ap) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Timișoara 89.  

aq) Gratuitate pentru personalul entității Fundația de Abilitare Speranța.  

ar) Gratuitate pentru personalul entității Societatea pentru Copii și Parinți.  

as) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Mâini Tămăduitoare.  

aș) Gratuitate pentru personalul entității Cercul Militar Timișoara.  

at) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Creștină Mensana.  

aț) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania 

AIDROM.  

au) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Părintele Arsenie Boca.  

av) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Română Speranța.  

aw) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Serviciilor Sociale Bethany.  

 

(6) Prin HCL 68/ 21.12.2020 Comuna Orțișoara a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile 

administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în unitățile administrativ teritoriale membre a 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

c) Gratuitate pentru preșcolarii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ 

teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara.  

d) Gratuitate pentru elevii care au domiciliul sau reședința în unitățile administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara și/sau frecventează unități de 

învățământ acreditate în condițiile legii, din aria de competență a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara.   

e) Gratuitate sau reducere, pentru studenții și doctoranzii care frecventează instituțiile de 

învățământ superior cu/fără frecvență din Municipiul Timișoara. 

f) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al unității administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 

g) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența unităților administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora respectiv 

asistenții personali ai acestora, în calitate de beneficiari ai Legii 448/ 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare.  

i) Gratuitate pentru o perioadă de o lună de zile, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă. 

j) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

k) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 

l) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

m) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului- Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
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1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

n) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/ 1999 privind 

acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

o) Gratuitate pentru beneficiarii Ordonanței de Urgență a Guvernului 105/ 1999 privind 

acordarea unor drepturi persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea 189 din 

2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

p) Pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari ai dreptului de 

călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: Decretul- Lege 118/ 

1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 105/ 1999 

aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

q) Gratuitate pentru personalul entității Casa Faenza.  

r) Gratuitate pentru personalul entității SALVO.  

s) Gratuitate pentru personalul entității Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte 

entități de același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul 

persoanelor vârstnice.  

ș) Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația pentru Apărarea Drepturilor 

Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara.  

t) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara care promovează protecția și 

apărarea drepturilor copilului, prin entitatea UNICEF.  

ț) Gratuitate pentru personalul entităților cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și 

caritabil, care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin entitatea 

Federația Caritas.  

u) Gratuitate pentru personalul entităților ce au ca scop integrarea socială economică şi 

familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin entitatea Fundația Filantropia 

sau alte entități cu profil asemănător.  

v)  Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația Salvați Copiii.  

w) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

x) Gratuitate pentru personalul entităților în domeniul transporturilor, precum şi pentru 

personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

y) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Naţionale a Surzilor din România- Filiala 

Timișoara, precum şi pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala 

Interjudețeană Timiș Caraș Severin.  

z) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Rudolf Walther.  

aa) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul German de Stat Timișoara.  

ab) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara.  

ac) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România 

filiala Timiș, personalul entității Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi 

personalul entității Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

ad) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.  

ae) Gratuitate pentru personalul entității Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.  

af) Gratuitate pentru personalul entității Opera Națională Română Timișoara.  

ag) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Cultură și Artă.  

ah) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul de Artă Timișoara.  

ai) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Național al Banatului.  

aj) Gratuitate pentru personalul entității Muzeul Satului Bănățean.  

ak) Gratuitate pentru personalul entității Filarmonica Banatul Timișoara.  

al) Gratuitate pentru personalul entității Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș.  
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am) Gratuitate pentru personalul entității Biblioteca Județeană Timiș.  

an) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Culturală Romano-Germană.  

ao) Gratuitate pentru personalul entității Casa de Cultură a Studenților.  

ap) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Timișoara 89.  

aq) Gratuitate pentru personalul entității Fundația de Abilitare Speranța.  

ar) Gratuitate pentru personalul entității Societatea pentru Copii și Parinți.  

as) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Mâini Tămăduitoare.  

aș) Gratuitate pentru personalul entității Cercul Militar Timișoara.  

at) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Creștină Mensana.  

aț) Gratuitate pentru personalul entității Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania 

AIDROM.  

au) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Părintele Arsenie Boca.  

av) Gratuitate pentru personalul entității Societatea Română Speranța.  

aw) Gratuitate pentru personalul entității Fundația Serviciilor Sociale Bethany.  

 

(7) Prin HCL6/ 18.12.2020 Comuna Sînmihaiu Român a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul  în Comuna Sînmihaiu Român. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența unităților administrativ teritoriale 

membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Sînmihaiu 

Român. 

g) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Sînmihaiu 

Român 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat care au domiciliul în Comuna 

Sînmihaiu Român, însoțitorii și asistenții personali ai acestora, însoțitorii adulților cu 

handicap auditiv și mintal accentuat- în prezența acestora. 

i) Gratuitate pentru elevi și studenți cu domiciliul în Comuna Sînmihaiu Român. 

j) Gratuitate pentru profesori, învățători și educatori care predau cursuri la școlile și 

grădinițele de pe raza Comunei Sînmihaiu Român. 

 

(8) Prin HCL 256/ 07.07.2020 Municipiul Timișoara a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în 

Municipiul Timișoara. 

b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în Municipiul Timișoara. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 
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noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii Legii 44/1994 

privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 

republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii Legii 

309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 

militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 actualizată cu 

modificările și completările ulterioare, care au domiciliul stabil sau reședință în Municipiul 

Timișoara. 

d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca 

beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

e) Gratuitate pentru angajații Casa Faenza.  

f) Gratuitate pentru angajații SALVO.  

g) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România filiala 

Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor.  

h) Gratuitate pentru angajații Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte entități de 

același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice. 

i) Gratuitate pentru personalul din cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului 

din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara.  

j) Gratuitate pentru entitățile cu filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea 

drepturilor copilului, prin UNICEF.  

k) Gratuitate pentru entitățile cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și caritabil, care 

acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin Federația Caritas.  

l) Gratuitate pentru entitățile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor 

traficate având filiala în Timișoara, prin Fundația Filantropia sau alte entități cu profil 

asemănător.  

m)  Gratuitate pentru Organizația Salvați Copiii.  

n) Gratuitate pentru Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi Fundația Pentru Voi.  

o) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. 

p) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entitățile sociale, 

culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

q) Gratuitate pentru Asociația Naţională a Surzilor din România- Filiala Timișoara, precum şi 

pentru angajații Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala Interjudețeană Timiș Caraș 

Severin. 

r) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor 

desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane. 

s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale. 

ș) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reședință 

în Municipiul Timișoara. 

t) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de 

o lună/ maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform HG 1364/ 2006. 

ț) Gratuitate/ Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenții si doctoranzii 

instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învățământ cu frecvență. 

u) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial care 

frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. 

v) Reducere pentru copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare). 

w) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de 

învățământ din Municipiul Timișoara. 

x) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani beneficiari ai 

dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin Decret 

Lege 118/ 1990, O.G. 105/ 1999 aprobată și modificată prin legea 189/ 2000 și O.U.G 214/ 

1999. 
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y) Gratuitate pentru persoanele aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere 

însoțite de acte doveditoare precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate 

remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. 

z) Gratuitate pentru curse speciale cu vehicule transport marfă sau persoane sau utilaje, 

solicitate de către Primăria Timișoara sau operatorul de transport STPT, pentru acțiunile la 

care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale 

interne și internaționale pentru instituții publice si alte entități, pentru activități de interes 

public/ comunitar/ servicii publice. 

aa) gratuitate pentru participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care 

Primăria  Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante. 

ab) gratuitate pentru afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public 

sau evenimente la care Primăria și operatul de transport STPT sunt coparticipante. 

ac) gratuitate pentru necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate 

către punctele de lucru stabilite de Primăria Municipiului Timișoara. 

ad) gratuitate pentru utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu bicicletele și 

cel cu biciclete realizat prin proiectul Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor 

Canalului Bega. 

ae) gratuitate pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinetele. 

 

(9) Prin HCL68/ 11.09.2020 Comuna Sandra a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul în Comuna Șandra. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- 

august 1977 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Comunei Șandra ca beneficiari 

ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Șandra. 

g) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Șandra. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal (inclusiv însoțitori) și 

care au domiciliul în Comuna Șandra. 

i) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 272/ 2004 pentru protecția și promovarea drepturilor 

copilului anume asistenții maternali profesioniști, copii aflați sub protecția specială în grija 

acestora, beneficiarii măsurii de plasament familial și însoțitorii acestora. 

i) Gratuitate pentru elevii și studenții cu domiciliul în Comuna Șandra. 

j) Gratuitate pentru profesorii, învățătorii și educatorii care predau cursuri la școlile și 

grădinițele din Comuna Șandra. 

 

(10) Prin HCL7/ 29.01.2020 Comuna Giarmata a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Comuna 

Giarmata. 
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b) Gratuitate pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 70 de ani și nu au calitatea de 

pensionari, cu domiciliul sau reşedinţă în Comuna Giarmata. 

c) Gratuitate pentru cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Comuna Giarmata 

beneficiarii Legii 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 

1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului- Lupeni- august 1977 actualizată cu 

modificările și completările ulterioare, ai Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și 

unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările 

și completările ulterioare, ai Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 

în perioada 1950-1961 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Giarmata ca beneficiari ai 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar si gimnazial care 

frecventează instituțiile de învățământ din Comuna Giarmata. 

preșcolarii care au domiciliul sau reședința în Comuna Giarmata. 

f) Gratuitate pentru preșcolari(sub elevii clasei pregătitoare) care au domiciliul sau reședința 

în Comuna Giarmata. 

g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de 

învățământ din Municipiul Timișoara. 

h) Gratuitate pentru angajații Casei Faenza. 

i) Gratuitate pentru angajații SALVO.  

j) Gratuitate pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România filiala 

Timiș, personalul entității Consiliul Persoanelor Vârstnice filiala Timișoara şi personalul 

entității Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

k) Gratuitate pentru angajații Serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte entități de 

același profil cu filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice. 

l) Gratuitate pentru personalul din cadrul entității Organizația pentru Apărarea Drepturilor 

Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara.  

m) Gratuitate pentru entitățile cu filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea 

drepturilor copilului, prin entitatea UNICEF.  

n) Gratuitate pentru entitățile cu filiala în Timișoara ce au profil umanitar și caritabil, care 

acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin entitatea Federația 

Caritas.  

o) Gratuitate pentru personalul entităților ce au ca scop integrarea socială economică şi 

familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin entitatea Fundația Filantropia 

sau alte entități cu profil asemănător.  

p)  Gratuitate pentru Organizația Salvați Copiii.  

q) Gratuitate pentru personalul entității Centrul de Servicii Sociale Pentru Voi şi al entității 

Fundația Pentru Voi.  

r) Gratuitate pentru deținătorii Titlului Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. 

s) Gratuitate pentru personalul entităților în domeniul transporturilor, precum şi pentru 

personalul entităților sociale, culturale, sportive, educaționale şi muzee.  

ș) Gratuitate pentru Asociația Naţională a Surzilor din România- Filiala Timișoara, precum şi 

pentru personalul Asociației Nevăzătorilor din România- Filiala Interjudețeană Timiș Caraș 

Severin. 

t) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor 

desfășurate pe mijloacele de transport public local. 

ț) Gratuitate pentru pensionarii respectiv cetățenii care au împlinit vârsta de 70 ani, beneficiari 

ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public local, prevăzut prin: 

Decretul- Lege 118/ 1990 actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 

Guvernului 105/ 1999 aprobată prin Legea 189/ 2000, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/ 1999 actualizată cu 

modificările și completările ulterioare. 
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u) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau 

reședință în Comuna Giarmata. 

v) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de 

o lună/ maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform HG 1364/ 2006. 

w) Gratuitate/ Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenții si doctoranzii 

instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învățământ cu frecvență. 

 

(11) Prin HCL 100/ 07.08.2020 Comuna Săcălaz a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul sau reşedinţă în Comuna 

Săcălaz. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/ 2004 privind recunoștința față de eroii martiri și 

luptători care au contribuit la victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 precum și față 

de supraviețuitorii sau urmașii Revoluției Muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, cu 

domiciliul în Comuna Săcălaz. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Săcălaz. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare, domiciliul în Comuna Săcălaz. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Comunei Săcălaz ca beneficiari ai Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Săcălaz. 

g) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Săcălaz. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal (inclusiv însoțitorii) și 

persoanele care au gradul de handicap accentuat care au domiciliul în Comuna Săcălaz și 

pentru însoțitorii acestora. 

i) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 272/ 2004 pentru protecția și promovarea drepturilor 

copilului anume asistenții maternali profesioniști, copii aflați sub protecția specială în grija 

acestora, beneficiarii măsurii de plasament familial și însoțitorii acestora. 

j) Gratuitate pentru elevii și studenții care au domiciliul sau reședința în Comuna Săcălaz. 

k) Gratuitate pentru profesorii, învățătorii și educatorii care predau cursuri la școlile și 

grădinițele din Comuna Săcălaz. 

 

(12) Prin HCL 13/ 27.02.2019 Comuna Dudeștii Noi a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul în Comuna Dudeștii Noi. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/ 2004 privind recunoștința față de eroii martiri și 

luptători care au contribuit la victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 precum și față 

de supraviețuitorii sau urmașii Revoluției Muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, cu 

domiciliul în Comuna Dudeștii Noi. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Dudeștii Noi. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Dudeștii Noi. 
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e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Comunei Dudeștii Noi, ca beneficiari ai 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Dudeștii Noi. 

g) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Dudeștii 

Noi. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat care au domiciliul în Comuna 

Dudeștii Noi și pentru însoțitorii acestora. 

i) Gratuitate pentru însoțitorii copiilor cu handicap accentuat. 

j) Gratuitate pentru însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat. 

k) Gratuitate pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

l) Gratuitate pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat. 

m) Gratuitate pentru elevii și studenții care au domiciliul în Comuna Dudeștii Noi 

 

(13) Prin HCL 115/ 19.12.2019 Comuna Sânandrei a procedat la acordarea de facilități  

unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz 

și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul în Comuna Sînandrei. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/ 2004 privind recunoștința față de eroii martiri și 

luptători care au contribuit la victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 precum și față 

de supraviețuitorii sau urmașii Revoluției Muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, cu 

domiciliul în Comuna Sînandrei. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Sînandrei. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Sînandrei. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Comunei Sînandrei ca beneficiari ai 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Sînandrei 

g) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Sînandrei. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat care domiciliază în Comuna 

Sînandrei precum și însoțitorii și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și 

asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

i) Gratuitate pentru elevi și studenți cu domiciliul în Comuna Sînandrei. 

j) Gratuitate pentru profesori, învățători și educatori care predau la școlile și grădinițele din 

Sînandrei. 

 

(14) Prin HCL 43/ 03.06.2019 Comuna Șag a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul în Comuna Sag 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/ 2004 privind recunoștința față de eroii martiri și 

luptători care au contribuit la victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 precum și față 

de supraviețuitorii sau urmașii Revoluției Muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, cu 

domiciliul în Comuna Șag. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare cu domiciliul în Comuna Șag. 
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d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Comunei Șag ca beneficiari ai Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Sag 

g) Gratuitate pentru elevii clasei a VIII- a inclusiv care studiază la unitățile de învățământ de 

stat din Comuna Șag precum și cei care domiciliază în Comuna Șag studiază la unitățile de 

învățământ de stat. 

h) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Sag. 

i) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat care domiciliază în Comuna Sag 

și următoarele persoane: însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezenta acestora/copiilor 

cu handicap accentuat/ adulților cu handicap auditiv și mintal asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav,  asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat. 

j) Gratuitate pentru elevii de liceu și studenții cu domiciliul în Comuna Șag. 

 

(15) Prin HCL 260/ 28.11.2019 Comuna Ghiroda a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul în Comuna Ghiroda 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/ 2004 privind recunoștința față de eroii martiri și 

luptători care au contribuit la victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 precum și față 

de supraviețuitorii sau urmașii Revoluției Muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, cu 

domiciliul în Comuna Ghiroda. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Ghiroda. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Comunie Ghiroda ca 

beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Ghiroda. 

g) Gratuitate pentru elevii până la clasa a VIII a inclusiv care studiază la unitatile de 

invatamant de stat din cadrul Comunei Ghiroda, și cei care domiciliaza in Comuna Ghiroda si 

studiaza la unitatile de invatamant de stat. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și a următoarelor persoane: 

însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezenta acestora/copiilor cu handicap accentuat/ 

adulților cu handicap auditiv și mintal asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav,  

asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

i) Gratuitate pentru elevii de liceu și studenții cu domiciliul în Comuna Ghiroda. 

 

(16) Prin HCL 1/ 08.01.2020 Comuna Satchinez a procedat la acordarea de facilități  unor 

categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și 

vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara după cum 

urmează: 

a) Gratuitate pentru pensionari, cetățeni români cu domiciliul în Comuna Satchinez. 

b) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 341/ 2004 privind recunoștința față de eroii martiri și 

luptători care au contribuit la victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 precum și față 
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de supraviețuitorii sau urmașii Revoluției Muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, cu 

domiciliul în Comuna Satchinez. 

c) Gratuitate pentru beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Satchinez. 

d) Gratuitate pentru beneficiarii Decretului Lege 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, actualizat cu 

modificările și completările ulterioare, cu domiciliul în Comuna Satchinez. 

e) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Comunei Satchinez ca beneficiari ai 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

f) Gratuitate pentru copiii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază în Comuna Satchinez. 

g) Gratuitate pentru nevăzătorii și însoțitorii acestora care domiciliază în Comuna Satchinez. 

h) Gratuitate pentru persoanele cu handicap grav și accentuat cu domiciliul în Comuna 

Satchinez precum și însoțitorii persoanelor cu handicap grav și accentuat în prezenta acestora 

însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, asistenții personali ai persoanelor 

cu handicap grav,  asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat. 

i) Gratuitate pentru elevii de liceu și studenții cu domiciliul în Comuna Satchinez. 

j) Gratuitate pentru profesori, învățători și educatori care predau cursuri la școlile si 

grădinițele Comunei Satchinez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


