
C O N T R A C T 
 

 

Număr de înregistrare UAT Aroneanu: 13458 din 30.12.2022 

 

 

 

 CAP. I - PĂRŢILE 

 

1. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A., cu sediul în Mun. Iaşi , Str. 

Silvestru nr. 5 , C 20 , et. 2 , Camera 3 ,număr de înregistrare J 22 / 1473 / 2013 , cod fiscal RO 

3217531222 , având contul RO55 BTRL RONC RT02 2495 3501 deschis la BANCA 

TRANSILVANIA , prin reprezentant legal , Director General ing. Cristian Stoica 

 şi 

2. UAT ARONEANU, cu sediul in sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jud. Iasi, str. Aron 

Vodă, nr. 47, CIF: 4540038, cont - deschis la TREZORERIA IAȘI, reprezentată de BENONI 

MORUZI, in calitate de Primar 

 

 

 

Avand in vedere contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in 

Municipiul Iasi si in Zona Metropolitana a Municipiului Iasi in unitatile administrative – teritoriale 

beneficiare ale serviciului de transport public local si membre ale A.M.T.P.I. nr. 

____________________ 

 

 

CAP. II - OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Compania de Transport Public S.A. IAŞI pune la dispozitie legitimaţii de călătorie pe 

mijloacele de transport în comun ( abonamente, şi / sau bilete, si / sau diferente de tarif), în cantităţile 

solicitate de fiecare U.A.T. membru si beneficiar A.M.T.P.I. prin comenzile scrise emise de aceasta, 

iar în contrapartidă fiecare UAT membru si beneficar A.M.T.P.I. se obligă să achite contravaloarea 

legitimaţiilor în condiţiile stabilite prin prezentul contract . 

  

 

CAP. III - VALOAREA CONTRACTULUI 

 

1. Valoarea contractului este determinată de valoarea legitimaţiilor emise / vandute, la tarifele 

de călătorie în vigoare urmând ca, în funcţie de eventualele majorări ale tarifelor de călătorie, să se 

recalculeze şi să se perceapă diferenţele prin acordul părţilor. La data semnarii prezentului contract 

tarifele puse la dispozitie sunt cele prezentate in Anexa nr. 1. (conform Anexei 6.1 la contractul de 

delegare a serviciului). 

2. Compania de Transport Public S.A. IAŞI va elibera in baza necesarului de titluri de 

calatorie din Anexa nr. 2 titlurile de calatorie solicitate pentru diferente de tarif si in baza unei 

comenzi scrise titluri de calatorie cu pret intreg – Anexa nr. 3, cu un aviz de insotire a marfii, urmand 

ca in fiecare zi de LUNI a saptamanii curente, pentru saptamana precedenta UAT Aroneanu sa 

comunice la adresa: facturare@sctpiasi.ro cantitatea si tipurile de titluri de calatorie eliberata efectiv in 

saptamana precedenta pentru a fi facturata si incasata  

3. Plata titlurilor de calatorie se face in maxim 15 zile de la data primirii facturii pe email 

aroneanu@is.e-adm.ro, cu exceptia diferentelor de tarif, care vor respecta modul de decontare de la 

capitolul 8 din contractul de delegare – Anexa nr. 5. Daca pana miercuri a saptamanii curente, 

societatea nu primeste nici o notificare privind titlurile eliberate in saptamana precedeneta, sunt 

facturate toate titlurile eliberate pana in acel moment, iar termenul de incasare curge conform 

prezentului contract. 

mailto:facturare@sctpiasi.ro
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4. Neplata titlurilor de calatorie la termenul stipulat dă dreptul Companiei de Transport 

Public S.A. IAŞI. să nu elibereze titluri de calatorie pentru luna următoare cu consecinţa intreruperii 

serviciului de transport la 3 astfel de abateri. 

5. Responsabilitatea eliberarii si intocmirii corecte a titlurilor de calatorie este 

responsabilitatea personalului UAT Aroneanu in totalitate, respectand conditiile din Anexa nr. 10 la 

contractul de delegare – Anexa nr. 4 la prezentul contract. 

6. Titlurile de calatorie gratuite sau subventionate partial de catre UAT Aroneanu sunt cele 

prezentate in Anexa nr. 7.3 la contractul de delegare. 

 

 

CAP. IV - DURATA CONTRACTULUI 

 

Contractul îşi produce efectele începând cu data încheierii lui şi până la 31.12.2023, cu 

posibilitatea prelungirii prin acte adiţionale . 

 

 

CAP. V - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

 

1. UAT Aroneanu are obligaţia de a emite comenzi scrise pentru legitimaţiile solicitate ( 

abonamente şi / sau bilete ) şi de a ridica aceste legitimaţii de la casieria S. C. T. P. Iaşi – Str. Silvestru 

nr. 5. 

2. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI are obligaţia să emită legitimaţiile de 

călătorie (abonamente şi / sau bilete) care fac obiectul contractului la solicitarea UAT Aroneanu, cu 

respectarea condiţiilor arătate mai sus. 

 

 

CAP. VI - MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 

Contractul se poate modifica prin acordul părţilor, prin act adiţional, numai în urma unei 

notificări scrise în prealabil. 

 

 

CAP. VII - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Contractul încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat sau prin acordul de voinţă 

al părţilor , urmare a unei notificări scrise prealabile , în condiţiile precizate la CAP. VI . 

 

 

CAP. VIII – PRELUCRAREA/ PROTECTIA DATELOR PERSONALE  

 

1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării 

prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor 

(principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de 

stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: 

nume, prenume, funcție, număr de telefon, adresă de e-mail. 

2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. 

Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres 

sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele. 

3. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre 

acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților 

responsabili de respectiva relație contractuală. 

4. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică 

și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul 

neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui 
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incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen 

de 24 de ore. 

5. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte 

către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea 

și-a exprimat acordul. 

6. La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter 

personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii) 

exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în 

care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității. 

 

 

CAP. IX - ALTE CLAUZE 

 

1. În baza dispoziţiilor Codului Civil, părţile îşi vor executa cu bună credinţă obligaţiile 

contractuale. 

2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare cu valoare de original , câte unul 

pentru fiecare parte . 

 

 

Anexele 1-4 fac parte din prezentul contract: 

 

 

 

 

COMPANIA DE       UAT ARONEANU 

TRANSPORT PUBLIC IAŞI                         

 

 

DIRECTOR GENERAL,      PRIMAR, 

ing. Cristian Stoica       Benoni Moruzi 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC ,                                     

ec. Lavinia Crina Dobrescu  

 

 

ŞEF BIROU JURIDIC ,                         

jr. Gabriel Băjenaru                              

 

 

ŞEF SERV. EXPLOATARE , 

ing. Vasile Tanasă 
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Anexa nr. 1 

 

Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Aroneanu 

Tip legitimatie de călătorie 

Aria de aplicabilitate / 

acoperire 

U.A.T. Aroneanu 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona Metropolitana + 

Municipiul Iasi 7 
Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 
Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la validarea fiecarei 

calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la punctul de debarcare 

din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul de debarcare din 

Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in institutiile de 

invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, pe timpul anului 

universitar, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

COMPANIA DE       UAT ARONEANU 

TRANSPORT PUBLIC IAŞI                         

 

DIRECTOR GENERAL,      PRIMAR, 

ing. Cristian Stoica       Benoni Moruzi 

 

DIRECTOR ECONOMIC ,                                     

ec. Lavinia Crina Dobrescu  

 

ŞEF BIROU JURIDIC ,                         

jr. Gabriel Băjenaru                              

 

ŞEF SERV. EXPLOATARE , 

ing. Vasile Tanasă 
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Anexa nr. 2 

 

 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT ARONEANU 

No. 
Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

gratuitate 30 150 

54,000   

2 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

gratuitate 0 200 

0 

  

3 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
gratuitate 10 150 

18,000 
  

4 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
gratuitate 5 150 

9,000 
  

6 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
gratuitate 0 200 

0 
  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 30 12 360   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 210 150 

378,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 0 200 

0   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, 

in institutiile de invatament 

superior acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 15 150 

27,000   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

gratuitate 0 200 

0   
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orfani inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, 

in institutiile de invatament 

superior acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

25 100 

30,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, cu 

domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele fara 

venit si care un implinit 

vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane pensionare cu 

vârsta de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe 

tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
125 96 

144,000   

          660,360   

 

 

 

COMPANIA DE       UAT ARONEANU 

TRANSPORT PUBLIC IAŞI                         

 

DIRECTOR GENERAL,      PRIMAR, 

ing. Cristian Stoica       Benoni Moruzi 

 

DIRECTOR ECONOMIC ,                                     

ec. Lavinia Crina Dobrescu  

 

ŞEF BIROU JURIDIC ,                         

jr. Gabriel Băjenaru                              

 

ŞEF SERV. EXPLOATARE , 

ing. Vasile Tanasă 
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           Anexa nr. 3 

Numar de titluri de calatorie eliberate catre UAT Aroneanu 

Tip legitimatie de călătorie 

Aria de 

aplicabilitate 

/ acoperire 

Numar de 
titluri de 
calatorie 

eliberate la 
data 

semnarii 
contractului 

U.A.T. 

Aroneanu 

  
Tarif propus  

- lei -  bc. 

Tichete de călătorie cu pret întreg     
Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 
7 

500 
Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 
5 

500 
Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la validarea 

fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 
12 

500 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 300 200 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 
200 

50 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 1.500 10 
Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul de 

debarcare din Municipiul Iasi 
1.000 

10 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 2.400 10 

Tichete de călătorie cu pret redus      
Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 

de ani, pe timpul anului universitar, Zona Metropolitana + 

Municipiul Iasi 

100 

25 

Gratuitati     

Veterani de război și văduve de război 150 - 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii acestora 150 - 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 - 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 
150 

225 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 0 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 - 

Diverse:     

Taxa de călătorie 99 - 

 

COMPANIA DE       UAT ARONEANU 

TRANSPORT PUBLIC IAŞI                         

 

DIRECTOR GENERAL,      PRIMAR, 

ing. Cristian Stoica       Benoni Moruzi 

 

DIRECTOR ECONOMIC ,                                     

ec. Lavinia Crina Dobrescu  

 

ŞEF BIROU JURIDIC ,                         

jr. Gabriel Băjenaru                              

 

ŞEF SERV. EXPLOATARE , 

ing. Vasile Tanasă 
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           Anexa nr. 4 

 

Tabelul centralizator privind modalitatea de acordare a ficărui tip de facilitate si modul de alocare 

a diferentei de tarif catre UAT-urile membre si beneficiare AMTPI, se prezinta astfel: 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Documente in 

baza carora se 

emite titlu de 

calatorie 

Beneficiar Alocare 
Sursa 

finantare 

Intocmire 

document 

justificativ - 

Transmitere liste 

in vederea 

decontarii 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, 

precum si însotitorii 

acestora  

CI si Legitimatie 

de handicap 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT-urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Lunar liste 

confirmate de UAT 

in care isi are 

domiciliul 

beneficiarul 

2 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  

CI si Legitimatie 

de veteran 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT 

Aroneanu, 

UAT 

Barnova, 

UAT Ciurea, 

UAT 

Holboca, 

UAT 

Miroslava,  

UAT 

Tomesti, 

UAT Valea 

Lupului 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Lunar liste 

confirmate de UAT 

in care isi are 

domiciliul 

beneficiarul 

3 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

CI si certificat de 

revolutionar 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT 

Aroneanu, 

UAT 

Barnova, 

UAT 

Miroslava, 

UAT Valea 

Lupului 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

solicitantului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Lunar liste 

confirmate de UAT 

in care isi are 

domiciliul 

beneficiarul 

4 Donatori de sange o zi 
Adresa Centrul de 

Transfuzii Iasi 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT 

Aroneanu, 

UAT 

Barnova, 

UAT Ciurea, 

UAT 

Holboca, 

UAT 

Miroslava, 

UAT 

Porpicani, 

UAT Rediu, 

UAT 

Tomesti, 

UAT Tutora, 

UAT Valea 

Lupului 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

solicitantului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Operator in baza 

listelor primite de 

la Centru de 

Transfuzii Iasi 
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5 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat 

/ autorizat pe tot 

parcursul anului 

calendaristic 

copie carnet de 

elev - vizat  pe 

anul in curs, care 

va avea inscris pe 

prima fila 

domiciliul elevului 

si Unitatea de 

invatamant + copie 

CI  pentru  elevii 

cu varsta de peste 

14 ani impliniti, 

cu domiciliul in 

UAT -ul pentru 

care solicita titlu 

de calatorie + 

copie CI parinte 

cu domiciliul pe 

raza UAT-ului 

pentru care solicita 

titlul de calatorie 

(acolo unde copilul 

nu are 14 ani ). 

Daca copilul nu 

are acelasi nume 

cu parintele si o 

copie a 

certificatului de 

nastere al 

copilului.  

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT-urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de vanzare 

a titulurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a titlurilor 

de calatorie ; 2. 

UAT-ul care 

elibereaza titlul de 

calatorie prin 

intermediul 

personalului 

propriu,  transmite  

listele si 

documentele 

justificative 

Operatorului, in 

vederea facturarii. 

6 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, profesional 

si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe 

tot parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic 

Elevi: copie 

carnet de elev - 

vizat  pe anul in 

curs, care va avea 

inscris pe prima 

fila domiciliul 

elevului si Unitatea 

de invatamant + 

copie CI  pentru  

elevii cu varsta de 

peste 14 ani 

impliniti, cu 

domiciliul in UAT 

-ul pentru care 

solicita titlu de 

calatorie + copie 

CI parinte cu 

domiciliul pe raza 

UAT-ului pentru 

care solicita titlul 

de calatorie (acolo 

unde copilul nu are 

14 ani ). Daca 

copilul nu are 

acelasi nume cu 

parintele si o copie 

a certificatului de 

nastere al 

copilului. + copie 

dovada - orafan 

(certificat deces 

sau adeverinta de 

la Unitatea de 

invatamant) . 

Studenti: Copie 

CI cu domiciliul 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT-urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de vanzare 

a titulurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a titlurilor 

de calatorie ; 2. 

UAT-ul care 

elibereaza titlul de 

calatorie prin 

intermediul 

personalului 

propriu,  transmite  

listele si 

documentele 

justificative 

Operatorului, in 

vederea facturarii. 
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pe raza UAT-ului 

pentru care solicita 

titlul de calatorie + 

copie dovada 

orfan  (certificat 

deces sau 

adeverinta 

Unitatea de 

invatamant) 

7 

Studenti inmatriculati 

la forma de invatament 

cu frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

copie CI cu 

domiciliul pe raza 

UAT-ului pentru 

care solicit titlul de 

calatorie + copie 

carnet de student 

vizat pe anul in 

curs. 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT-urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de vanzare 

a titulurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a titlurilor 

de calatorie ; 2. 

UAT-ul care 

elibereaza titlul de 

calatorie prin 

intermediul 

personalului 

propriu,  transmite  

listele si 

documentele 

justificative 

Operatorului, in 

vederea facturarii. 

8 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de 

ani, inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare prevazuta 

de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai 

mici decât salariul 

minim brut pe tară 

garantat 

copie CI cu 

domiciliul in UAT-

ul pentru care 

solicita titlul de 

calatorie + copie 

cupon de pensii 

Persoane cu 

domiciliul in 

UAT-urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

UAT-ul 

achizitioneaza si 

achita titlurile de 

calatorie de la 

Operator urmand a 

le distribui catre 

aceasta categorie 

prin personalul 

propriu. 
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            Anexa nr. 5 

 Modalitatea de decontare, facturare si plata a diferentelor de tarif, conform contractului de 

delegare a serviciului. 

„8.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile 

la transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil, precum și de orice 

alte gratuități și reduceri ce reies din acte normative și hotărâri ale U.A.T.-urile beneficiare si membre 

A.M.T.P.I.. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 7.2. 

8.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de 

reduceri sau de gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor U.A.T.-urile beneficiare si membre 

A.M.T.P.I. (cu exceptia celor care beneficiaza de gratuitate prin legi speciale). 

8.3. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pana la valoarea aprobată a 

Abonamentelor sau Tarifelor de călătorie stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă 

vandute, determinate potrivit art. 8.4 de mai jos. 

8.4. Pentru realizarea decontărilor pentru Diferențele de tarif, Operatorul trebuie să facă dovada numărului de 

Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute/eliberate. Dovada se va face prin deconturile privind diferentele de 

tarif (Anexa nr. 7.4).  

Pentru realizarea deconturilor pentru gratuitati acordate conform prevederilor legale sau hotararilor 

Consiliilor Locale ale UAT-urilor beneficiare si membre A.M.T.P.I., (persoane cu handicap, veterani de razboi, 

pensionari etc.) prin persoana imputernicita din cadrul UAT-ului beneficiar si membru A.M.T.P.I. / direcția / 

serviciul / compartimentul de resort, cu atribuții specifice privind gestionarea datelor de identificare a 

persoanelor beneficiare,  înaintează către Operator, până la data de 20 a lunii pentru luna precedentă toate 

documentele justificative, în vederea verificării și întocmirii deconturilor. Pentru restul categoriilor de 

beneficiari, operatorul asigură documentația justificativă (titluri de calatorie cu valoare redusa si /sau gratuite 

vandute/eliberate), în baza căreia întocmește deconturile privind diferențele de tarif (Anexa nr. 7.4). 

8.5. Plata către Operator pentru Diferențele de tarif acordate se va face lunar de U.A.T.-urile beneficiare si 

membre ale A.M.T.P.I.., în baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative. Operatorul are 

obligația de a emite factura in luna următoare acelei pentru care se face decontarea, până la data de 10 – pentru 

reducerile de tarif, respectiv, pana la data de 25 – pentru gratuitati, la care vor atașa dovezile prevăzute la art. 

8.4 de mai sus, pentru fiecare categorie de facilități în parte. U.A.T.-urile beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. 

sunt obligată să facă plata în termen de 15 zile de la data primirii facturii. Modelul de decont este prevăzut în 

Anexa 7.4.  

8.6 Suma facturata de Operator reprezentand Diferența de tarif pentru luna respectiva intra in calculul 

compensarii pentru luna respectiva, indiferent de stadiul platii facturii pentru Diferența de tarif. 

8.7 Pentru nerespectarea termenului de plată a diferențelor de tarif sau a gratuităților, U.A.T.-urile beneficiare si 

membre ale A.M.T.P.I. datorează Operatorului penalităţi de întârziere, de 0,01% pe zi de întârziere aplicate 

asupra sumei neachitate. 

8.8 Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimeză anual de către Operator și se comunică UAT-urilor (acolo 

unde se acorda) pentru a fi prevăzute în bugetele anuale proprii. La aceste sume trebuie avuta in vedere la 

elaborarea Bugetelor locale si Taxa pe valoarea adaugata, care se adauga la veniturile estimate. Pentru primul an 

de contract sumele sunt cele prevazute in Anexa 17. 

8.9. Orice modificare a vreunei Anexe nr. 7 (inclusiv a Anexelor nr. 7 subsecvente) se va realiza in baza 

prevederilor legislative sau a  HCL-ului UAT-ului beneficiar si membru A.M.T.P.I., prin actualizarea Anexei 

aferenta acelui U.A.T., anexa care va fi semnata de catre Operator si de catre A.M.T.P.I.” 
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