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DOCUMENT ASOCIAT 7 
DIFERENȚELE DE TARIF 

 
 
 
7.1 Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri  și modul de 
acordare a Diferenţelor de tarif 

 
Modul de acordare a Diferenţelor de tarif este cel stabilit de autoritățile competente, în temeiul 
actelor normative aplicabile, pentru fiecare categorie în parte şi este după cum urmează: 
           

Linii urbane 
  

Categoria socială/ 
Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea 
de acordare 
a protecţiei 

sociale 
(procentul de 

reducere) 

 
 

Perioada 
Titluri tarifare 

conform politicii 
tarifare aprobate  

 

Legislaţia în vigoare 
care reglementează 

protecţia socială 

Veterani, invalizi şi 
văduve de război 

100% lunar abonament 
general urban  

Lg.44/01.07.1994 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

Foşti deţinuţi politici, 
deportaţi 

100% lunar abonament 
general urban  

Decretul Lege 118/1990 
(cu modificările şi 
completările ulterioare) 

Persoane persecutate 
politic, detaşamente 
muncă forţată 

100% lunar abonament 
general urban  
 

Legea 189/2000 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare)  

Eroii revoluţiei şi 
urmaşii acestora 

100% lunar abonament 
general urban  
 

Legea 341/2004 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

Angajaţii Primăriei 
Municipiului Bucureşti  
şi ai instituţiilor şi 
serviciilor publice de 
interes local ale 
Municipiului Bucureşti 

100% lunar abonament 
general urban  
 

H.C.G.M.B. 33/2011 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

 
Elevi din 
învățământul 
preuniversitar 
acreditat/ autorizat 

100% lunar abonament lunar 
nominal integral - 
1 linie urbană 
abonament lunar 
nominal integral - 
2 linii urbane 
abonament lunar 
nominal integral 
general (toate 
liniile urbane) 
 

Legea nr.1/2011, cu 
modificările și 
completările ulterioare 
 



2 
 

Studenți 50% lunar abonament 1 linie 
urbană  
abonament 2 linii 
urbane  
abonament 
general urban  
 

HCGMB 129/1996 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

Elevii orfani, elevii cu 
cerinţe educaţionale 
speciale, precum şi 
cei pentru care s-a 
stabilit o măsură de 
protecţie specială, în 
condiţiile legii, sau 
tutelă, pe tot 
parcursul anului 
calendaristic, precum 
şi pentru studentii 
orfani sau proveniti 
din casele de copii pe 
tot parcursul anului 
calendaristic. 

100% lunar abonament 
general urban  

HCGMB, 
Legea 1/2011 (cu 
modificarile si 
completarile ulterioare) 

Donatori onorifici de 
sânge 

50% lunar abonament 1 linie 
urbană  
abonament 2 linii 
urbane  
abonament 
general urban  

H.G. nr.1364/2006 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

Pensionari cu 
domiciliul stabil în 
București 

100% lunar abonament 
general urban 

HCGMB nr.139/2006 

Pensionari cu 
însoțitor pentru 
pensionari cu vârsta 
minimă de 63 de ani 
în cazul femeilor și de 
65 ani în cazul 
barbatilor, posesori 
ai unui card de 
transport destinat 
călătoriilor cu 
insotitor (cu 
domiciliul stabil în 
București) 

100% lunar 2 x abonamente 
generale urbane  

H.C.G.M.B. 
839/12.12.2018 
 

Persoane cu 
dizabilități* 

100% lunar abonament 
general urban 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

Persoane cu 
dizabilități cu 
însoțitor** 

100% lunar 2 x abonamente 
generale urbane 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 
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Asistenți personali ai 
persoanelor cu 
dizabilități*** 

100% lunar abonament 
general urban 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

Asistenți personali  
profesioniști ai 
persoanelor cu 
dizabilități*** 

100% lunar abonament 
general urban 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

 
*Se eliberează de către DGASPC sector…(funcție de domiciliul) persoanei cu dizabilități, o 
legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament 
general urban. 
**Se eliberează de către DGASPC sector…(funcție de domiciliul) persoanei cu dizabilități cu 
însoțitor, o  legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea a două 
abonamente generale urbane. 
***Se eliberează de către DGASPC sector… asistentului personal/asistentului personal 
profesionist ai persoanelor cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare 
fiind contravaloarea unui abonament general urban. 
****Entitatea Contractantă poate modifica categoriile de călători beneficiare de gratuități, 
conform reglementărilor normative la nivel național și/sau local, privind politica socială adoptată 
în baza deciziilor organelor sale statutare. 
 
 

 
Linii regionale 

 

Categoria 
socială/ Tipul de 
protecţie socială 

Modalitatea 
de acordare 
a protecţiei 

sociale 
(procentul de 

reducere) 

 
 

Perioada 

Titluri 
tarifare 
conform 
politicii 
tarifare 

aprobate  
 

Legislaţia în 
vigoare care 

reglementează 
protecţia socială 

Veterani, invalizi şi 
văduve de război 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

Lg.44/01.07.1994 
(cu modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Foşti deţinuţi 
politici, deportaţi 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

Decretul Lege 
118/1990 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Persoane 
persecutate politic, 
detaşamente muncă 
forţată 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

Legea 189/2000 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare)  
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Eroii revoluţiei şi 
urmaşii acestora 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

Legea 341/2004 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Studenţi  
 

50% 
 

lunar abonament 
lunar valabil 
pe o linie 
regională  
abonament 
lunar valabil 
pe două linii (o 
linie regională 
şi o linie 
urbană)  
abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

H.G. 309/1996 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare)/ 
HCL UAT 

Elevi din 
învățământul 
preuniversitar 
acreditat/ autorizat 

100% lunar abonament 
lunar valabil 
pe o linie 
regională  
abonament 
lunar valabil 
pe două linii (o 
linie regională 
şi o linie 
urbană)  
abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov) 

Legea nr.1/2011 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 
 

Elevii orfani, elevii 
cu cerinţe 
educaţionale 
speciale, precum şi 
cei pentru care s-a 
stabilit o măsură de 
protecţie specială, 
în condiţiile legii, 
sau tutelă, pe tot 
parcursul anului 
calendaristic, 
precum şi pentru 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

Legea 1/2011 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 
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studentii orfani sau 
proveniti din casele 
de copii pe tot 
parcursul anului 
calendaristic. 
Donatori onorifici de 
sânge 

50% lunar abonament 
lunar valabil 
pe o linie 
regională  
abonament 
lunar valabil 
pe două linii (o 
linie regională 
şi o linie 
urbană)  
abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov)  

H.G. nr.1364/2006 
(cu modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Pensionari cu 
domiciliul stabil în 
Județul Ilfov* 

* lunar * HCL UAT 

Persoane cu 
dizabilități** 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov) 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Persoane cu 
dizabilități cu 
însoțitor*** 

100% lunar 2 x 
abonamente 
generale 
(valabile pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov) 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Asistenți personali 
ai persoanelor cu 
dizabilități**** 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov) 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 

Asistenți personali  
profesioniști ai 
persoanelor cu 
dizabilități**** 

100% lunar abonament 
general 
(valabil pe 
toate liniile în 
Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov) 

Legea 448/2006 (cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare) 
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* Modul de cuantificare a nivelului protecției sociale acordate precum și facilitatea acordată se va 
aplica conform HCL UAT de aprobare, după aprobarea în organele de conducere ale Entității 
Contractante. 
** Se eliberează de către DGASPC Ilfov persoanei cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul 
protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general (valabil pe toate liniile în 
Bucureşti şi în judeţul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT. 
*** Se eliberează de către DGASPC Ilfov persoanei cu dizabilități cu însoțitor, o legitimație de 
călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea a două abonamente generale 
(valabile pe toate liniile în Bucureşti şi în judeţul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT. 
**** Se eliberează de către DGASPC Ilfov asistentului personal/asistentului personal profesionist 
ai persoanelor cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind 
contravaloarea unui abonament general (valabil pe toate liniile în Bucureşti şi în judeţul Ilfov) și 
se suportă de către DAS/UAT. 
*****Entitatea Contractantă poate modifica categoriile de călători beneficiare de gratuități, 
conform reglementărilor normative la nivel național și/sau local, privind politica socială adoptată 
în baza deciziilor organelor sale statutare. 
 
 
Anexa 7.2.  
 
Metodologia de repartizare a Diferențelor de tarif aplicată pentru fiecare categorie 
de beneficiari 
 

1. Calculul Diferențelor de tarif se va realiza individual, pentru fiecare UAT de către STB, 
conform modelelor prezentate în Anexa 12. 

2. Modalitatea de acordare a ficărui tip de facilitate si modul de alocare a Diferentelor de 
tarif către UAT-uri este detaliată în tabelul de mai jos. 
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Nr. 
crt. 

Categorie 
sociala 

Documente in baza carora STB 
emite card 

Teritorialitate Valabilitate 
titlu 

Alocare Sursa 
finantare 

Actualizare 
Baza de 

date 
1 Veterani, 

invalizi şi 
văduve de 
război 

CI si Legitimatie de veteran Persoane cu 
domiciliul in 
Bucuresti sau in 
UAT Ilfov 

1 an cu 
decontare 
lunara  

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin 
UAT Ilfov 
/București 

2 Fosti 
detinuti 
politici, 
deportati 

Documente justificative (hotarare 
Judecatoreasca), CI si talon de 
pensie 

Persoane cu 
domiciliul in 
Bucuresti sau in 
UAT Ilfov 

1 an cu 
decontare 
lunara 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin 
UAT Ilfov 
/București 

3 Persoane 
persecutate 
politic, 
detasament
e de munca 
fortata 

Documente justificative (decizie 
asa de pensii), CI si talon de pensie 

Persoane cu 
domiciliul in 
Bucuresti sau in 
UAT Ilfov 

1 an cu 
decontare 
lunara 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin 
UAT Ilfov 
/București 

4 Eroii 
revolutiei si 
urmasii 
acestora 

CI si certificat de 
revolutionar/dovada de urmas 

Persoane cu 
domiciliul in 
Bucuresti sau in 
UAT Ilfov 

1 an cu 
decontare 
lunara 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin 
UAT Ilfov 
/București 

5 Angajații 
Primăriei 
Municipiului 
București și 
instituțiilor 
și serviciilor 
publice de 
interes local 
ale 

Legitimația de serviciu 
CI  

Angajații 
Primăriei 
Municipiului 
București și 
instituțiilor și 
serviciilor 
publice de 
interes local ale 

1 an cu 
decontare 
lunara 

 București București Lunar prin  
București 
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Municipiului 
București 

Municipiului 
București 

6 Elevi • pentru elevi – legitimatia de 
transport /carnetul de elev (vizat 
pe anul in curs), care va avea 
inscris pe prima fila codul numeric 
personal al elevului, cartea de 
identitate  pentru elevii cu varsta 
de peste 14 ani impliniti.                                                     
• pentru elevii claselor 
pregatitoare - adeverinta 
doveditoare autentificata cu 
stampila unitatii de invatamant 
acreditate/autorizate pentru anul in 
curs si copie dupa certificatul de 
nastere                                                                                   

Elevi ai 
unităţilor de 
învăţământ 
obligatoriu, 
profesional şi 
liceal 
acreditat/autori
zat de pe 
teritoriul UAT 
Ilfov /Bucuresti 
, indiferent de 
domiciliu 

lunar UAT Ilfov 
/București in 
functie de  
adresa 
institutiei de 
invatamant 

 UAT Ilfov 
/București in 
functie de  
adresa 
institutiei de 
invatamant 

  

7 Studenți • pentru studenti romani si straini 
din state membre UE - legitimatie 
de student pentru reducere la 
transport (vizata pe anul in curs – 
forma de invatamant cu frecventa), 
carte de identitate/pasaport; 
• pentru studentii straini din state 
nemembre UE - legitimatie de 
student pentru reducere la 
transport (vizata pe anul in curs – 
forma de invatamant cu frecventa), 
pasaport/carte de rezidenta/permis 
de sedere. 

Studenti ai unor 
instituţii de 
învăţământ 
superior 
acreditate de pe 
teritoriul UAT 
Ilfov /Bucuresti 
, indiferent de 
domiciliu 

lunar UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
adresa 
institutiei de 
invatamant 

 UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
adresa 
institutiei de 
invatamant 

  

8 Elevii orfani, 
elevii cu 
cerinţe 
educaţional
e speciale, 

  lunar UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
adresa 

 UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
adresa 

Lunar prin 
UAT/Bucureș
ti 
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precum şi 
cei pentru 
care s-a 
stabilit o 
măsură de 
protecţie 
specială, în 
condiţiile 
legii, sau 
tutelă, pe 
tot 
parcursul 
anului 
calendaristic
, precum şi 
pentru 
studentii 
orfani sau 
proveniti din 
casele de 
copii pe tot 
parcursul 
anului 
calendaristic
. 

institutiei de 
invatamant 

institutiei de 
invatamant 

9 Donatori 
onorifici de 
sange 

• Adeverinta de donare 
(original/original si o copie cand 
exemplarul original se solicita 
pentru STB                         
• carnet de donator                                                               
• CI                                                                                       
• orice document din care sa reiasa 
ca solicitantul are locul de munca in 
Bucuresti sau judetul Ilfov, pentru 
persoanele care nu locuiesc in 

Orice persoana 
cu domiciliu/loc 
munca in 
Bucuresti sau 
UAT Ilfov care 
doneaza la o 
institutie de 
profil din 
Bucuresti sau 
UAT Ilfov 

lunar  UAT Ilfov / 
București în 
care instituțiile 
de profil cu 
activitate de 
recoltare de 
sânge în scop 
transfuzional 
își au sediul 

UAT Ilfov / 
București în 
care 
instituțiile de 
profil cu 
activitate de 
recoltare de 
sânge în 
scop 
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Bucuresti sau judetul Ilfov, dar care 
doneaza la o institutie de profil din 
Bucuresti sau judetul Ilfov 

transfuzional 
își au sediul 

10 Pensionari, 
pensionari 
cu insotitor 
cu domiciliul 
stabil în 
Municipiul 
București/ 

CI si talon pensie, sau decizie de 
pensionare 

Persoane cu 
domiciliul in 
Bucuresti  

Lunar  FUNCTIE 
DE PERIOADA 
DE BENEFICIU 

 București București  

11 Pensionari 
cu domiciliul 
in UAT 
Ilfov* 

CI si talon pensie, sau decizie de 
pensionare 

Persoane cu 
domiciliul in 
UAT Ilfov 

Lunar  FUNCTIE 
DE PERIOADA 
DE BENEFICIU 

UAT Ilfov in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT Ilfov in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

 



11 
 

12 Persoane cu 
dizabilități, 
asistenții 
personali, 
asistenții 
personali 
profesioniști 
ai 
persoanelor 
cu 
dizabilități 

Liste de la Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului a sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5, 
6 si cea a judetului Ilfov 

Persoane cu 
domiciliul in 
Bucuresti sau in 
UAT Ilfov 

1 an cu 
decontare 
lunara/permane
nt în funcție de 
decizia DGASPC 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT Ilfov 
/București in 
functie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin 
UAT Ilfov 
/București 

 
* Modul de cuantificare a nivelului protecției sociale acordate precum și facilitatea acordată se va aplica conform HCL UAT de aprobare, 
după aprobarea în organele de conducere ale Entității Contractante. 
 

 


