Anexa 19
Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul
compensației

1. ADTPBI va aproba decontarea compensației conform formulei de calcul din prezentul contract (art.
10.2) și a prevederilor Capitolului 10.
Calculul compensatiei se va realiza individual pentru fiecare UAT de catre Autoritatea
Contractanta pe baza Metodologiei de alocare a costurilor eligibile și a veniturilor directe aprobată de
către Adunarea Generală a ADTPBI.
Repartizarea costului eligibil: după chei de repartizare între UAT-urile traseului respectiv
(formula ponderată agreată funcție de km traseului, venituri UAT și alte criterii)
Repartizarea veniturilor directe de la călători: conform tipului de abonament și traseelor pe care
se solicită
Repartizarea diferențelor de tarif: conform metodologiei de la pct. 2, aplicata pentru fiecare
categorie de beneficiari
Calculul diferentei de tarif se va realiza individual pentru fiecare UAT de catre Operatorul de
transport cf.art.2, doar pentru catergoriile de beneficiari pentru care operatorul detine documente
justificative si emite carduri de transport.
2. ADTPBI va aproba la decontare diferentele de tarif pentru următoarele categorii de persoane:
Tarif

Nr.
crt.

Categoria socială

Legislaţia în
vigoare care
reglement.
protecţia socială

Tip
Abonamente
nominale

Modalitat
ea de
acordare
a
protecţiei
sociale
(procentul
de
reducere)

Tarif
întreg
lei

Reducer
ea
oferita
lei

Ab.lunar toate
liniile
București

50

50

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

50

50

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

50

50

100%

GRATUITĂŢI - BUCUREȘTI
1

Veterani, invalizi şi
văduve de război

2

Foşti deţinuţi politici,
deportaţi

3

Persoane persecutate
politic, detaşamente
muncă forţată

Lg.44/01.07.1994
(cu modificările
şi completările
ulterioare)
Decretul Lege
118/1990 (cu
modificările şi
completările
ulterioare)
Legea 189/2000
(cu modificările

1

4

Eroii revoluţiei şi
urmaşii acestora

5

Persoane cu handicap și
însoțitorii acestora

6

Angajații Primăriei
Municipiului București
și instituțiilor și
serviciilor publice de
interes local ale
Municipiului București
Pensionari cu
domiciliul stabil în
Municipiul București

7

şi completările
ulterioare)
Legea 341/2004
(cu modificările
şi completările
ulterioare)
Legea 448/2006
(cu modificările
şi completările
ulterioare)
HCGMB
33/2011 (cu
modificările şi
completările
ulterioare)

10

11

12

12

50

50

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

50

50

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

50

50

100%

*

50

50

100%

HCGMB
139/2006

GRATUITĂŢI - ILFOV
8
Veterani, invalizi şi
văduve de război

9

Ab.lunar toate
liniile
București

Lg.44/01.07.1994
(cu modificările
şi completările
ulterioare)
Foşti deţinuţi politici,
Decretul Lege
deportaţi
118/1990 (cu
modificările şi
completările
ulterioare)
Persoane persecutate
Legea 189/2000
politic, detaşamente
(cu modificările şi
muncă forţată
completările
ulterioare)
Eroii revoluţiei şi
Legea 341/2004
urmaşii acestora
(cu modificările şi
completările
ulterioare)
Persoane cu handicap și Legea 448/2006
însoțitorii acestora
(cu modificările şi
completările
ulterioare)
REDUCERI BUCUREȘTI

Ab.general
preorășenesc

125

125

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

125

125

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

125

125

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

125

125

100%

Ab.lunar toate
liniile
București

125

125

100%

Elevi, studenti

Ab.lunar 1 linie
urbană

30

15,00

50%

H.C.G.M.B
129/1996 (cu

2

modificările şi
completările
ulterioare)

13

Donatori onorifici de
sânge

Ab.lunar 2 linii
urbane
Ab.lunar toate
liniile
București
Ab.lunar 1 linie
urbană
Ab.lunar 2 linii
urbane
Ab.lunar toate
liniile
București

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

35

17,50

50%

50

25,00

50%

30

15,00

50%

35

17,50

50%

50

25,00

50%

REDUCERI - ILFOV
14

Elevi, studenţi

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

Ab.lunar 1 linie
35
17,50
50%
preorășenească
Ab.lunar 2 linii
95
47,50
50%
(o linie
preorăşenească
şi o linie
urbană)
Ab.lunar toate
125
67,50
50%
liniile (valabil
pe toate liniile
în Bucureşti şi
în judeţul Ilfov)
15
Donatori onorifici de
H.G.
Ab.lunar 1 linie
35
17,50
50%
sânge
nr.1364/2006 (cu preorășenească
modificările şi
Ab.lunar 2 linii
95
47,50
50%
completările
(o linie
ulterioare)
preorăşenească
şi o linie
urbană)
Ab.lunar toate
125
67,50
50%
liniile (valabil
pe toate liniile
în Bucureşti şi
în judeţul Ilfov)
* În curs de reglementare modul de cuantificare a numărului de beneficiari și nivelul protecției sociale
Principiile de decontare și alocare a diferenței de tarif pentru fiecare UAT membru al ADTPBI este
descrisă succinct în cele ce urmează.
BENEFICIARI GRATUITĂȚI ȘI REDUCERI
1.
2.
3.
4.

Veterani, invalizi şi văduve de război (conf. legii 44/1994 actualizată)
Foşti deţinuţi politici, deportaţi (conf.decretului lege 118/1990)
Persoane persecutate politic, detaşamente muncă forţată (conf. legii 189/2000)
Eroii revoluţiei şi urmaşii acestora (conf.legii 341/2004)
3

5. Persoane cu dizabilitati, asistenţii personali/însoţitorii persoanelor cu handicap grav,
nevăzătorii cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora (conf. legii 448/2006)
6. Pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul București -pensionari încadrați în orice formă de
pensionare, aferenți oricărei case de pensii, cu domiciliul stabil în Municipiul București
7. Elevi, studenți
a. elevii în vârstă de până la 21 de ani, din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal
acreditat/autorizat, din unităţile de învăţământ de pe teritoriul ADTPBI.
b. studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior
acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din unităţile de învăţământ de pe teritoriul ADTPBI
8. Donatorii onorifici de sânge (conf. H.G. nr.1364/2006)
Facilitatea de tarif se acordă pentru fiecare donare efectivă.
9. Personalul primariilor și al institutiilor și serviciilor publice de interes local din București,
conform listei cu persoanele indreptatite elaborata si inaintata catre ADTPBI de catre primariile
membre ale ADTPBI.
Tabelul centralizator privind modalitatea de acordare a ficărui tip de facilitate si modul de alocare a
diferentei de tarif catre UAT este centralizata în tabelul de mai jos.
Cheltuiala cu categoriile sociale de la punctul 5 (persoane cu handicap și însoțitorii acestora) se
suporta prin bugetul central.
Celelate categorii se suporta prin bugetul UAT-ului respectiv.

4

Nr.
crt.

Categorie sociala

1

Veterani, invalizi
şi văduve de
război

CI si Legitimatie de veteran

2

Fosti detinuti
politici, deportati

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

3

Persoane
Documente justificative (decizie Casa de pensii), CI si
persecutate
talon de pensie
politic,
detasamente de
munca fortata
Eroii revolutiei si
CI si certificat de revolutionar/dovada de urmas
urmasii acestora

4

Documente in baza carora STB emite card

5

Persoane cu
handicap și
însoțitorii acestora

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

6

Angajații
Primăriei
Municipiului
București și
instituțiilor și
serviciilor publice
de interes local
ale Municipiului
București
Pensionari cu
domiciliul stabil
în Municipiul
București

Legitimația de serviciu
CI

7

Teritorialitate

CI si talon pensie, sau decizie de pensionare

5

Valabilitate
titlu

Alocare

Sursa finantare

Actualizar
e Baza de
date
Lunar prin
UAT

Persoane cu
domiciliul in
Bucuresti sau in
judetul Ilfov
Persoane cu
domiciliul in
Bucuresti sau in
judetul Ilfov
Persoane cu
domiciliul in
Bucuresti sau in
judetul Ilfov

4 ani cu
decontare
lunara

Pe UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

4 ani cu
decontare
lunara

Pe UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

Lunar prin
UAT

4 ani cu
decontare
lunara

Pe UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

Lunar prin
UAT

Persoane cu
domiciliul in
Bucuresti sau in
judetul Ilfov
Persoane cu
domiciliul in
Bucuresti sau in
judetul Ilfov

4 ani cu
decontare
lunara

Pe UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

Lunar prin
UAT

4 ani cu
decontare
lunara

Pe DGASPC in functie
de domiciliul
solicitantului

Buget central

Lunar prin
DGASPC

Angajații
Primăriei
Municipiului
București și
instituțiilor și
serviciilor publice
de interes local ale
Municipiului
București
Persoane cu
domiciliul in
Bucuresti

4 ani cu
decontare
lunara

UAT București

UAT București

Lunar prin
UAT
București

Lunar pe
toate liniile
urbane,
FUNCTIE
DE
PERIOADA
DE
BENEFICIU

UAT București

UAT București

Lunar prin
UAT
București

8

Elevi, studenti

9

Donatori onorifici
de sange

• 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
• 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.
• 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 Bucuresti sau judetul
Ilfov, dar care doneaza la o institutie de profil din
Bucuresti sau judetul Ilfov

6

Elevi ai unităţilor
de învăţământ
obligatoriu,
profesional şi
liceal
acreditat/autorizat
sau studenti ai
unor instituţii de
învăţământ
superior acreditate
de pe teritoriul
ADTPBI,
indiferent de
domiciliu

lunar pe 1
linie
urbană/preor
ășenească, 2
linii
urbane/una
urbană+una
preorășeneas
că, toate
liniile
urbane/urban
e+preorășen
ești

Pe UAT in functie de
adresa institutiei de
invatamant

UAT in functie de
domiciliul
solicitantului

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

lunar pe 1
linie
urbană/preor
ășenească, 2
linii
urbane/una
urbană+una
preorășeneas
că, toate
liniile
urbane/urban
e+preorășen
ești

Pe UAT in functie de
domiciliul
solicitantului sau locul
de munca

UAT in functie de
domiciliul sau locul
de munca
solicitantului

