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Anexa 7 

Diferențele de tarif 
 

Anexa 7.1  

 

Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun 

  

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul protecţiei sociale acordate 

(lei/ unitate) 

Legislaţia în vigoare 

care reglementează 

protecţia socială 

Veterani, invalizi 

şi văduve de război 

100% abonament general urban 50,00 lei/buc. Lg.44/01.07.1994 (cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Foşti deţinuţi 

politici, deportaţi 

100% abonament general urban 50,00 lei/buc 

 

Decretul Lege 

118/1990 (cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Persoane 

persecutate politic, 

detaşamente 

muncă forţată 

100% abonament general urban 50,00 lei/buc 

 

Legea 189/2000 (cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare)  

Eroii revoluţiei şi 

urmaşii acestora 

100% abonament general urban 50,00 lei/buc 

 

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% abonament general urban 50,00 lei/buc 

 

H.C.G.M.B. 33/2011 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Elevi, studenţi  

 

50% abonament 1 linie urbană 15,00 lei/buc. 

abonament 2 linii urbane 17,50 lei/buc. 

abonament general urban 25,00lei/buc. 

 

H.C.G.M.B.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 

100% abonament general urban 50,00 lei/buc 

 
HCGMB, Legea 

1/2011 (cu 

modificarile si 

completarile 

ulterioare) 
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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. 
Donatori onorifici 

de sânge 

50% abonament 1 linie urbană 15,00 lei/buc. 

abonament 2 linii urbane 17,50 lei/buc. 

abonament general urban 25,00lei/buc. 

 

H.G. nr.1364/2006 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Pensionari cu 

domiciliul stabil în 

București 

100% * H.C.G.M.B. 

nr.139/2006 

Persoane cu 

handicap 

100% abonament general urban 50,00 lei/buc Legea 448/2006 (cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare) 

*  În curs de reglementare modul de cuantificare a numărului de beneficiari și nivelul protecției 

sociale acordate (lei/unitate) 

 

 

 

 

Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun 

 linii preorășenești 

 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul protecţiei sociale acordate 

(lei/ unitate) 

Legislaţia în 

vigoare care 

reglementează 

protecţia socială 

Veterani, invalizi şi 

văduve de război 

100% abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc Lg.44/01.07.1994 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Foşti deţinuţi 

politici, deportaţi 

100% abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc  Decretul Lege 

118/1990 (cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Persoane 

persecutate politic, 

detaşamente muncă 

forţată 

100% abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc  Legea 189/2000 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare)  
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Eroii revoluţiei şi 

urmaşii acestora 

100% abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc  Legea 341/2004 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Elevi, studenţi  

 

50% abonament 1 linie preorășenească 17,50 lei/buc. 

abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc. 

abonament general preorășenesc 62,50lei/buc. 

 

H.G. 309/1996 (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% abonament general preorasenesc 125,00 lei/buc 

 

Legea 1/2011 (cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Donatori onorifici 

de sânge 

50% abonament 1 linie preorășenească 17,50 lei/buc. 

abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc. 

abonament general preorășenesc 62,50lei/buc. 

 

H.G. nr.1364/2006 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare) 

Persoane cu 

handicap 

100% abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc Legea 448/2006 

(cu modificările şi 

completările 

ulterioare) 
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Anexa 7.2 

 

 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit de autoritațile competente, în temeiul 

legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte şi este după cum urmează: 
 
   

Linii urbane 

 

Categoria socială/ Tipul de protecţie 

socială 
Perioada 

Tarif 

Modalitatea de acordare a 

protecţiei sociale (procentul 

de reducere) 

 

Tarif 

întreg 

 

Reducerea 

oferita 

Veterani, invalizi şi văduve de război lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Foşti deţinuţi politici, deportaţi lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Persoane persecutate politic, detaşamente 

muncă forţată 

lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Eroii revoluţiei şi urmaşii acestora lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Angajaţii Primăriei Municipiului Bucureşti  

şi ai instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local ale Municipiului Bucureşti 

lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Persoane cu handicap lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Elevi, studenţi lunar 30,00 lei 

35,00 lei 

50,00 lei 

15,00 lei 

17,50 lei 

25,00 lei 

50% 

50% 

50% 

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. 

lunar 50,00 lei 50,00 lei 100% 

Donatori onorifici de sânge lunar 30,00 lei 

35,00 lei 

   50,00 lei 

15,00 lei 

17,50 lei 

25,00 lei 

50% 

50% 

50% 
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Linii preorășenești 

 

Categoria socială/ Tipul de protecţie 

socială 
Perioada 

Tarif 

Modalitatea de acordare a 

protecţiei sociale (procentul 

de reducere) 

 

Tarif 

întreg 

 

Reducerea 

oferita 

Veterani, invalizi şi văduve de război lunar 125,00 lei 125,00 lei 100% 

Foşti deţinuţi politici, deportaţi lunar 125,00 lei 125,00 lei 100% 

Persoane persecutate politic, detaşamente 

muncă forţată 

lunar 125,00 lei 125,00 lei 100% 

Eroii revoluţiei şi urmaşii acestora lunar 125,00 lei 125,00 lei 100% 

Persoane cu handicap lunar 125,00 lei 125,00 lei 100% 

Elevi, studenţi lunar 35,00 lei 

95,00 lei 

125,00 lei 

17,50 lei 

47,50 lei 

62,50 lei 

50% 

50% 

50% 

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. 

lunar 125,00 lei 125,00 lei 100% 

Donatori onorifici de sânge lunar 35,00 lei 

95,00 lei 

125,00 lei 

17,50 lei 

47,50 lei 

62,50 lei 

50% 

50% 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


