
  

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

HOTĂRÂRE DE GUVERN 
 
 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a 
drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

 
 

 
     În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,  
  
  Guvernul României adoptă următoarea hotărâre. 
 
    Art. 1 -  Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a 
drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa 
nr.1.   
 Art. 2 - Se aprobă modelul biletului de călătorie gratuită, prevăzut în anexele 
nr. 2 și 3. 
          Art. 3 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 
680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a 
drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare, se abrogă. 
 Art. 5 – Prezenta hotărâre a guvernului intră în vigoare începând cu data de 1 
ianuarie 2018. 
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               Anexa nr. 1 
 

 
NORME METODOLOGICE 

privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit 
persoanelor cu handicap 

 
 

Secțiunea I 
Persoanele beneficiare de gratuitate la transport interurban 
 
Art. 1. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren 
interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, 
următoarele categorii de persoane: 

a) persoanele cu handicap grav; 
b) persoanele cu handicap accentuat; 
c) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora; 
d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; 
e) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora. 
 
Art. 2. Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, denumit în 

continuare document de încadrare, poate fi, după caz, certificat de încadrare în grad 
de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau de comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului 
București sau decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia 
superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Art. 3. (1) În situația în care documentul de încadrare în grad de handicap grav 
cuprinde mențiunea: "cu asistent personal", beneficiarii prevederilor art. 24 alin.(1) și 
(5) din Legea nr. 448/2006cu modificările și completările ulterioare, sunt menționați la 
art.1 lit. a), c) și d).  

(2) În situația în care documentul de încadrare în grad de handicap grav nu 
cuprinde mențiunea: "cu asistent personal", beneficiarii prevederilor art. 24 alin.(1) și 
(5) din Legea nr. 448/2006cu modificările și completările ulterioare, sunt menționați la 
art.1 lit. a)  și c).  

 
 
Secțiunea a 2-a 
Operatorii de transport interurban 
 
Art. 4. În sensul prezentei hotărâri, prin operator de transport interurban se 

înțelege operatorul de transport feroviar, rutier sau naval, care efectuează transport 
județean și interjudețean de persoane, sau reprezentanții autorizați ai acestuia. 

 
Art. 5. (1) Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport  

numai în baza Convențiilor încheiate cu direcțiile generale de asistență socială și 
protecția copilului județene respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite 
în continuare DGASPC, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  



  

(2) Pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului 
transporturilor și ministrului muncii și justiției sociale un model de convenție privind 
transportul persoanelor cu handicap. 

(3) Operatorii de transport vor notifica DGASPC cu privire la orice modificare 
referitoare la aspectele prevăzute în convențiile încheiate, cum ar fi modificări ale 
tarifelor practicate, licenței de transport, licențelor de traseu, precum și a datelor de 
identificare ale societății, în termen de 10 zile de la modificarea acestora. 

(4) DGASPC vor notifica operatorii de transport interurban cu privire la orice 
modificare referitoare la aspectele prevăzute în convențiile încheiate, cum ar fi datele 
de identificare, contul bancar, adresa de e-mail etc în termen de 10 zile. 

 
 
Secțiunea a 3-a 
Biletul de călătorie gratuită 
 
Art. 6. Pentru transportul interurban feroviar, rutier sau naval pe teritoriul 

României, persoanele beneficiare vor utiliza același tip de bilet, denumit în continuare 
bilet de călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2. 

 
Art. 7. La transportul interurban feroviar, biletele de călătorie gratuită sunt 

valabile numai pentru tren regio, clasa a II-a, și tren interregio, clasa a II-a.  Folosirea 
acestor bilete la o clasă superioară sau la trenuri de rang superior, la vagon de dormit, 
vagon cușetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe bilet se face numai cu plata 
diferențelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tarifelor de rezervare, de către 
persoana care circulă. 

 
Art. 8. Același bilet de călătorie gratuită poate fi utilizat pentru tipuri diferite de 

transport interurban și cu operatori de transport interurban diferiți, astfel încât 
călătoria dus se poate efectua cu un tip de transport interurban și un operator de 
transport interurban, iar călătoria întors cu alt tip de transport interurban și/sau alt 
operator de transport interurban. 

 
Art. 9. (1) Prin călătorie se înțelege drumul dus efectuat de la stația X la stația Y 

și drumul întors efectuat de la stația Y la stația X. 
(2) Prin drum se înțelege o parte a călătoriei, fie pe sensul dus fie pe sensul 

întors. 
 
Art. 10. (1) Biletele de călătorie gratuită au dimensiunea 1/3 dintr-o coală A4, 

orientată portrait, împărțită în trei părți egale pe orizontală, conform exemplului 
prezentat în anexa nr.3.  

 (2) Biletul de călătorie gratuită prevede 3 cupoane: 
a) cuponul cu biletul principal, denumit în continuare cupon principal; 
b) cuponul pentru drumul dus, denumit în continuare cupon dus; 
c) cuponul pentru drumul întors, denumit în continuare cupon întors. 
 (3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ 

Premium 80 gr./mp, de culoare albă. 
 (4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conține filigran de 

siguranță realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu 
inscripția „DGASPC”, înscrisă cu font „Arial Narrow” de mărime 72, stil „Regular”. 
Fiecare din cele 3 cupoane reglementate la alin.(2) ale fiecărui bilet de călătorie 
gratuită va conține sintagma  „DGASPC” filigranată de 2 ori, conform modelului din 
anexa nr.3; în total pe un bilet de călătorie apare sintagma „DGASPC” de 6 ori, iar pe o 
hârtie A4 apare sintagma „DGASPC” de 18 ori. 



  

(5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită va fi ștanțată pentru a 
permite separarea ușoară a fiecărui cupon. În cazul în care se tipăresc mai multe bilete 
de călătorie gratuită pe o coală A4 întreagă, aceasta va fi de asemenea ștanțată 
pentru a permite separarea ușoară a fiecărui bilet în parte. 

(6) Fiecare bilet de călătorie gratuită și fiecare din cele 3 cupoane vor avea 
aceeași dimensiune.  

(7) În cazul tipăririi mai multor bilete de călătorie gratuită pe o hârtie A4, dacă 
numărul de bilete eliberat nu este multiplu de 3, eventualele părți ale hârtiei rămase 
netipărite fie vor avea tipărit textul "ANULAT", fie nu se vor înmâna persoanei 
solicitante. 

 (8) Textul predefinit și formele grafice din modelul biletului de călătorie 
gratuită prezentat în anexa nr.2 pot fi tipărite automat de către DGASPC sau pot fi 
pretipărite pe hârtia folosită. Prin text predefinit se înțelege textul așa cum este 
prevăzut în modelul din anexa nr.2, care nu conține informațiile prevăzute la art. 11 
alin.(5). 

(9) Informațiile completate la eliberarea biletului de călătorie gratuită, 
menționate la art.11 alin.(5), se vor tipări obligatoriu de către DGASPC. Nu este 
permisă completarea manuală a acestora. 

(10) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită și tipărită de către DGASPC 
conform alin.(11). 

 (11) Seria biletului de călătorie gratuită este un număr format din maxim 8 cifre, 
din care primele 2 cifre reprezintă codul poștal al județului/sectorului pe a cărui rază 
teritorială este DGASPC emitentă iar celelalte 6 cifre reprezintă seria propriu-zisă care 
poate fi reluată  de la 1 la început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic 
de 2 ani. 

(12) Operatorul de transport interurban va completa obligatoriu toate 
informațiile menționate la art.16 alin.(6), clar, cu cerneală sau pix cu pastă albastră. 
Nu se admit modificări, corecturi sau ștersături, chiar dacă acestea sunt 
certificate/vizate de către operatorul de transport interurban. 

 (13) Biletele de călătorie gratuită se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi 
fiind suportat din bugetul acestuia.  

 
 
Secțiunea a 4-a 
Eliberarea biletului de călătorie gratuită 
 
Art. 11. (1) Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC 

numai în baza cererii persoanei cu handicap sau reprezentantului legal, după caz, 
pentru categoriile de persoane menționate la art.1 lit. a), b), c) și e) sau în baza 
cererii asistentului personal menționat la art.1 lit. d). 

(2) În cerere, persoana îndreptățită va menționa documentul de încadrare pe 
baza căruia solicită biletele de călătorie gratuită. 

(3) Cererile se depun la DGASPC. 
(4) Pe baza cererii, DGASPC eliberează numărul de bilete de călătorie gratuită 

cuvenit stabilind valabilitatea acestora, conform art. 12 și 13. 
(5) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va tipări obligatoriu pe 

fiecare cupon al biletului de călătorie gratuită următoarele informații:  
a) denumirea județului sau a sectorului municipiului București pe a cărui rază 

teritorială este DGASPC emitentă; 
b) seria biletului de călătorie gratuită;  
c) perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită (de la, până la); 



  

d) data până la care poate fi prelungit, conform prevederilor art. 13 alin.(3) - (7)  
sau textul „(nu este cazul)” în situația în care valabilitatea inițială a biletului de 
călătorie gratuită este deja până la 31 ianuarie anul următor; 

e) calitatea persoanei care îl va folosi, cu majuscule, astfel: 
- „PERSOANĂ CU HANDICAP” pentru biletele de călătorie gratuită eliberate 

conform art.1 lit. a) și b); 
- „ÎNSOȚITOR” pentru biletele de călătorie gratuită eliberate conform art.1 lit. c) 

și e); 
- „ASISTENT PERSONAL” pentru biletele de călătorie gratuită eliberate conform 

art.1 lit. d); 
f) numele și prenumele persoanei cu handicap, pentru biletele de călătorie 

gratuită eliberate conform art.1 lit. a), b), c) și e), sau numele și prenumele 
asistentului personal pentru biletele de călătorie gratuită eliberate conform art.1 lit. 
d); 

g) codul numeric personal al persoanei cu handicap, pentru biletele de călătorie 
gratuită eliberate conform art.1 lit. a), b), c) și e), sau codul numeric personal al 
asistentului personal pentru biletele de călătorie gratuită eliberate conform art.1 lit. 
d); 

h) numărul dosarului persoanei cu handicap aflate în evidența DGASPC; 
i) numărul și data documentului de încadrare pe baza căruia se eliberează biletul 

de călătorie gratuită; 
j) data eliberării biletului de călătorie gratuită; 
k) denumirea DGASPC emitente;  
(6) La eliberarea biletului de călătorie gratuită DGASPC va viza, prin ștampila în 

original, secțiunea „Emitent” din partea de jos a fiecărui cupon al biletului de 
călătorie gratuită. 

 
Art. 12. (1) Biletul de călătorie gratuită este nominal și netransmisibil.  
(2) Biletul de călătorie gratuită se poate elibera numai pentru anul calendaristic 

în curs, conform prevederilor art. 13, cu următoarele mențiuni: 
a) în anul calendaristic în curs nu se pot elibera bilete de călătorie gratuită la 

care beneficiarul are dreptul pentru anul următor; 
b) în anul calendaristic în curs nu se pot elibera bilete de călătorie gratuită la 

care beneficiarul a avut dreptul în anul precedent. 
(3) Beneficiarul poate solicita biletele de călătorie gratuită cuvenite pe anul 

calendaristic în curs până în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare pe 
baza căruia le solicită dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului în curs dacă 
documentul de încadrare expiră după această dată.  

(4) Numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit este stabilit de DGASPC în 
condițiile  legii astfel: 

a) perioada considerată pentru stabilirea numărului cuvenit de bilete de călătorie 
gratuită este calculată de la data de 1 a lunii următoare emiterii documentului de 
încadrare sau ziua de 1 ianuarie a anului calendaristic în curs dacă documentul de 
încadrare este emis anterior acestei date până la ultima zi a lunii în care expiră 
documentul de încadrare sau ziua de 31 decembrie a anului calendaristic în curs dacă 
documentul de încadrare expiră după această dată; 

b) numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit este calculat proporțional cu 
numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada menționată la lit. a) ; 

c) în cazul în care rezultatul calculului numărului de bilete de călătorie gratuită 
cuvenit este un număr cu zecimale, atunci acesta se va rotunji dacă documentul de 
încadrare este emis în anul calendaristic în curs, sau se va trunchia dacă documentul 
de încadrare expiră în anul calendaristic în curs. 



  

(5) Pentru persoanele cu handicap cu afecțiuni renale care necesită hemodializă 
în alte localități decât cele de domiciliu numărul de bilete de călătorie gratuită poate 
depăși numărul stabilit la alin.(4) lit. b), în funcție de recomandarea centrului de 
dializă. 

(6) În cazul în care persoana cu handicap își mută domiciliul/reședința dintr-un 
județ/sector în altul și își transferă dosarul cu documentul de încadrare încă valabil la 
un alt DGASPC, aceasta va returna la DGASPC de unde s-a transferat eventualele bilete 
de călătorie gratuită valabile și neutilizate integral eliberate pe baza documentului de 
încadrare transferat, în vederea anulării. 

(7) În cazul menționat la alin. (6), persoana va prezenta la DGASPC o adeverință 
primita de la DGASPC de unde s-a transferat care atestă numărul de bilete de călătorie 
gratuită eliberate în anul calendaristic în curs pe baza documentului de încadrare 
transferat și numărul de bilete neutilizate, returnate și anulate; 

(8) In cazul menționat la alin (6) DGASPC unde s-a transferat va elibera restul de 
bilete de călătorie gratuită cuvenit ținând cont de adeverința depusă.  

(9) In cazul menționat la alin (6), numărul de bilete de călătorie gratuită eliberat 
va fi egal cu numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenite, calculate conform alin. 
(4) din care se scade numărul de bilete de călătorie gratuită eliberate deja menționate 
pe adeverință plus numărul de bilete de călătorie gratuită returnate menționate pe 
adeverință. 

 
Art. 13. (1) Biletul de călătorie gratuită este valabil pe perioada prevăzută în 

cuprinsul său și tipărită de DGASPC conform art. 11 alin.(5) lit. c), iar utilizarea sa în 
afara acestei perioade constituie infracțiune și este tratată în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

(2) Perioada prevăzută în cuprinsul biletului de călătorie gratuită este stabilită de 
către DGASPC pe baza documentului de încadrare astfel: 

a) în cazul în care data eliberării biletelor de călătorie gratuită este în aceeași 
lună și an cu data emiterii documentului de încadrare, biletele de călătorie gratuită 
sunt valabile de la data de 1 a lunii următoare eliberării acestora până inclusiv în 
ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a 
anului următor dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată; 

b) în cazul în care data eliberării biletelor de călătorie gratuită este într-o lună 
ulterioară a anului în curs față de data emiterii documentului de încadrare, biletele de 
călătorie gratuită sunt valabile de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi 
a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului 
următor dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată. 

(3) Valabilitatea biletului de călătorie gratuită se poate prelungi de către DGASPC 
dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții: 

a) biletul de călătorie gratuită este nefolosit integral;  
b) valabilitatea biletului de călătorie gratuită expiră sau a expirat în anul în curs; 
c) persoana cu handicap deține un nou document de încadrare care o 

îndreptățește la transport interurban gratuit conform art. 1, iar acesta a fost emis în  
anul calendaristic curent, chiar dacă noul document de încadrare a fost emis într-o 
luna ulterioară celei în care a expirat documentul de încadrare pe baza căruia a fost 
eliberat biletul de călătorie gratuită ce va fi prelungit. 

 (4) Prelungirea datei de expirare a valabilității se va efectua conform regulilor 
menționate la alin. (2) ținând cont de valabilitatea noului document care atestă 
încadrarea în grad de handicap. 

 (5) În cazul prelungirii valabilității, DGASPC va opta între a ștampila secțiunea 
corespunzătoare prelungirii pe toate cele trei cupoane ale biletului de călătorie 
gratuită sau a retipări biletul de călătorie gratuită, cu aceeași serie dar cu perioada de 



  

valabilitate prelungită, distrugând biletul de călătorie gratuită prezentat pentru 
prelungire. 

(6) In cazul în care DGASPC optează pentru prelungirea valabilității prin 
retipărirea biletelor, în rubrica „Prelungit până la” va fi tipărit automat textul „(prin 
retipărire)” pentru toate biletele eliberate, exceptându-le pe cele în care valabilitatea 
inițială a biletului de călătorie gratuită este deja până la 31 ianuarie anul următor. 

(7) În cazul necesității prelungirii valabilității unui bilet de călătorie gratuită de 
mai multe ori în decursul aceluiași an calendaristic, se va proceda astfel: pentru 
fiecare prelungire, exceptând cea până în ultima zi a lunii ianuarie a anului 
calendaristic următor celui curent, DGASPC va retipări biletul de călătorie gratuită cu 
aceeași serie, dar cu perioada de valabilitate prelungită, distrugând biletul de 
călătorie gratuită prezentat pentru prelungire; în cazul în care DGASPC nu  optează 
pentru prelungirea prin aplicarea ștampilei conform alin.(5), și pentru ultima 
prelungire până în ultima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic următor celui curent, 
DGASPC va retipări biletul de călătorie gratuită. 

(8) Biletele de călătorie gratuită eliberate în anul 2018 care încep perioada de 
valabilitate la data anterioară datei de 1 februarie 2018, vor începe valabilitatea pe 
data de 1 februarie 2018. 

 
Secțiunea a 5-a 
Folosirea biletelor de călătorie gratuită 
 
Art. 14. (1) Persoanele cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie 

gratuită acordate, completate de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, 
conform art. 11 alin. (5). La folosirea unui bilet de călătorie gratuită, persoana cu 
handicap va fi legitimată cu actul de identitate, în original, sau cu certificatul de 
naștere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie legalizată. 

(2) Persoana cu handicap poate călători singură sau împreună cu însoțitorul ori 
asistentul personal. 

(3) Însoțitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie 
gratuită acordate persoanei cu handicap, completate de către DGASPC cu datele 
persoanei cu handicap, conform art. 11 alin. (5).  

 (4) Însoțitorii persoanelor cu handicap călătoresc numai însoțind persoana cu 
handicap, iar folosirea unui bilet de călătorie gratuită pentru însoțitor este obligatorie 
în prezența unui bilet de călătorie gratuită folosit pentru persoana cu handicap. La 
folosirea unui bilet de călătorie gratuită pentru însoțitor, persoana cu handicap va fi 
legitimată conform art.14 alin. (1) și (2). 

(5) Asistenții personali călătoresc în baza biletelor de călătorie gratuită acordate 
acestora, completate de către DGASPC cu datele asistentului personal, conform art. 11 
alin. (5).  

(6) Asistenții personali pot călători fără să însoțească persoana cu handicap. La 
folosirea unui bilet de călătorie gratuită, asistentul personal va fi legitimat cu actul de 
identitate. 

 
Art. 15. (1) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, 

pentru sensul dus sau pentru sensul întors, persoana este obligată să prezinte și 
cuponul principal împreună cu cuponul dus sau cuponul întors. 

(2) Persoanele sunt obligate să folosească cuponul dus și cuponul întors între 
aceleași stații înscrise în rubricile „de la stația” - „la stația”, cu respectarea sensului 
de mers: stația trecută la rubrica „de la stația” pe cuponul principal și cuponul dus va 
fi identică cu cea trecută la rubrica „până la stația” pe cuponul întors și stația trecută 
la rubrica „până la stația” pe cuponul principal și cuponul dus va fi identică cu cea 
trecută la rubrica „de la stația” pe cuponul întors. 



  

(3) Persoanele sunt obligate să folosească întâi cuponul dus apoi cuponul întors. 
În cazul în care cuponul întors nu este folosit pentru întoarcerea din călătoria inițială, 
acesta nu va mai fi folosit pentru o altă călătorie. În cazul în care persoana folosește 
prima oară cuponul întors, cuponul dus nu se va mai folosi pentru o altă călătorie 
ulterioară celei de întors. 

(4) Biletul de călătorie gratuită nu dă dreptul la întreruperea, amânarea sau 
renunțarea la călătorie. În cazul în care persoana întrerupe, amână sau renunță la 
călătorie, se va folosi un alt bilet de călătorie gratuită.  

 
Art.16. (1) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, 

operatorul de transport este obligat să verifice prezența elementelor de siguranță 
menționate la art. 10 alin. (4). 

(2) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de 
transport este obligat să verifice datele de pe actul de identitate în original, sau de pe 
certificatul de naștere în cazul minorilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie 
legalizată, prezentat și veridicitatea acestora, în sensul că ele coincid cu cele înscrise 
pe biletul de călătorie gratuită, ținând cont de prevederile art. 11 alin. (5), precum și 
valabilitatea acestuia. Dacă aceste date nu coincid, actul de identitate/certificatul de 
naștere nu mai este valabil la data folosirii biletului de călătorie gratuită sau persoana 
legitimată are reședința în alt județ/sector la data folosirii biletului de călătorie 
gratuită decât județul/sectorul înscris pe bilet, operatorul de transport nu va permite 
folosirea biletului de călătorie gratuită pentru drumul pe sensul respectiv. 

 (3) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul 
de transport interurban este obligat să verifice dacă data călătoriei se încadrează în 
perioada de valabilitate  înscrisă pe acesta, ținând cont și de data până la care a fost 
prelungit, dacă secțiunea respectivă a fost vizată/ștampilată de către DGASPC. 

 (4) La efectuarea drumului pe sensul dus, operatorul de transport interurban va 
verifica cuponul principal pentru a determina dacă biletul de călătorie gratuită a fost 
folosit deja pentru drumul întors, caz în care operatorul de transport interurban nu va 
permite folosirea biletului de călătorie gratuită pentru drumul dus. 

(5) La efectuarea drumului pe sensul întors, operatorul de transport va verifica 
înscrierea denumirilor stațiilor pe cuponul principal. În cazul în care denumirile 
stațiilor înscrise pe cuponul principal nu coincid cu denumirile stațiilor înscrise pe 
cuponul întors, operatorul de transport nu va permite folosirea biletului de călătorie 
gratuită pentru drumul întors. 

(6) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de 
transport interurban este obligat să completeze următoarele date: 

a) rubricile „de la stația”, „la stația” pe cuponul principal și pe cuponul dus sau 
întors aferent sensului. Stațiile înscrise vor reprezenta întocmai stațiile la care 
persoana s-a urcat, respectiv a coborât din mijlocul de transport; 

b) tariful total aferent drumului pentru ruta înscrisă, pe cuponul folosit aferent 
sensului; 

c) numărul de km total aferent drumului pentru ruta înscrisă, pe cuponul folosit 
aferent sensului; 

d) “Data călătorie” pe cuponul dus și “Data călătorie DUS” pe cuponul principal, 
în cazul drumului dus. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a pornit pe 
drumul dus; 

e) “Data călătorie” pe cuponul întors și “Data călătorie INTORS” pe cuponul 
principal, în cazul drumului întors. Aceasta reprezintă data exactă la care persoana a 
pornit pe drumul întors; 

f) Ora urcării (pornirii la drum) și ora coborârii (ajungerii la destinație) din 
mijlocul de transport, pe cuponul dus sau cuponul întors, în funcție de caz. În cazul în 



  

care ora coborârii este într-o zi ulterioară celei de urcare, data călătoriei va rămâne 
înscrisă cu data pornirii la drum și nu cu data ajungerii la destinație; 

(7) Tariful înscris pe biletul de călătorie gratuită pe cuponul dus sau cuponul 
întors este cel din ziua folosirii de către utilizator a biletului de călătorie gratuită pe 
sensul respectiv, acesta respectând tarifele prevăzute în convenția încheiată de 
DGASPC cu operatorul de transport respectiv. 

(8) La folosirea biletului de călătorie gratuită operatorul de transport va reține 
cuponul aferent sensului de drum efectuat, returnând persoanei cuponul principal. 

(9) La folosirea biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport va 
completa numărul mijlocului de transport și va aplica ștampila în original pe verso-ul 
cuponului dus sau întors folosit. 

 
Secțiunea a 6-a 
Decontul/plata biletelor de călătorie gratuită utilizate 
 
Art.17. (1) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar borderoul de 

decont cu decontul serviciilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru fiecare DGASPC cu care au încheiată 
convenție, pentru anul și luna precedente, numit în continuare borderou de decont.  

(2) Borderoul de decont este întocmit sub formă tabelară și conține: 
a) informațiile despre biletele cu drumurile dus sau întors efectuate în luna 

pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrisă pe cupoanele dus sau 
întors; 

b) linii distincte pentru drumul dus sau întors efectuat în luna decontata; nu se 
vor completa linii multiple pentru același sens de drum al aceluiași bilet de călătorie 
gratuită; 

c) fiecare linie din borderoul de decont va conține următoarele informații de pe 
cuponul dus sau întors decontat: 

- numărul curent; 
- seria biletului de călătorie gratuită; 
- data drumului – în format „zz.LL.aaaa”; 
- ora urcare – în format „hh:mm”; 
- ora coborâre – în format „hh:mm”; 
- sensul drumului - pentru cuponul dus decontat se va completa „DUS” iar pentru 

cuponul întors decontata se va completa „INTORS”; 
- tariful; 
- numărul de Km; 
- stația de urcare; 
- stația de coborâre; 
- numărul mijlocului de transport; 
- numărul licenței de traseu (daca este menționat în convenție) în cazul 

transportului auto sau naval. 
(3) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar un fișier, în format Excel, 

care va conține toate informațiile menționate la alin. (1) lit. b) cu următoarele 
mențiuni: 

a) fișierul va conține numai capul de tabel și liniile cu cupoanele dus sau întors 
decontate; 

b) fișierul nu va conține titlu, totaluri sau semnături; 
c) fișierul va conține coloanele menționate în borderoul de decont în aceeași 

ordine. 
(4) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar factura aferentă 

borderoului de decont. Valoarea acesteia va corespunde cu totalul tarifelor prezente în 
borderoul de decont. 



  

(5) Operatorul de transport înaintează către DGASPC borderoul de decont, 
factura, fișierul Excel și cupoanele de dus și de întors aferente până la sfârșitul lunii în 
curs pentru luna anterioară. Borderoul și cupoanele statistice atașate acestuia 
constituie anexe la factura înaintată de operatorul de transport spre decontare. 
Operatorul de transport răspunde de realitatea și exactitatea datelor, în condițiile 
prevăzute de prezentele norme. 

 
Art. 18. (1) După primirea borderoului de decont cu documentele întocmite 

conform art. 17 de la operatorul de transport, DGASPC va verifica corectitudinea 
informațiilor conținute în acestea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a 
legislației în vigoare. 

(2) În cazul în care DGASPC, după primirea borderoului de decont și a tuturor 
documentelor întocmite conform art. 17, constată că există bilete de călătorie 
gratuită înaintate la decont care nu respectă prevederile prezentei hotărâri și a 
legislației în vigoare, va notifica în scris operatorul de transport în termen de 10 zile 
lucrătoare de la sfârșitul lunii următoare celei decontate. Notificarea va conține 
nominal informațiile despre cupoanele statistice respinse și motivul respingerii 
acestora. 

(3) Contravaloarea călătoriilor efectuate cu bilete pentru care transportatorul nu 
a efectuat verificările din prezentele norme se refuză la plată de către DGASPC. 

(4) Contravaloarea călătoriilor efectuate de asistentul personal după decesul 
persoanei cu handicap sau în afara perioadei de valabilitate a contractului individual 
de muncă se va recupera de la asistentul personal, dacă această contravaloare nu 
rezultă în urma unei situații care se încadrează la alin (3). 

(5) Contravaloarea călătoriilor efectuate de minorul sub 14 ani, fără respectarea 
prevederilor legale, se va recupera de la reprezentantul legal, daca această 
contravaloare nu rezultă în urma unei situații care se încadrează la alin (3). 

(6) Contravaloarea călătoriilor efectuate, asupra cărora există suspiciune de 
nerespectare a prevederilor legale, se va suspenda de la plată până la finalizarea 
investigării de către organele competente, dacă această contravaloare nu rezultă în 
urma unei situații care se încadrează la alin (3). 

(7) In cazul în care operatorul de transport nu are obiecții referitoare la 
cupoanele statistice și valorile aferente refuzate la decontare, acesta va întocmi 
factura storno pentru valoarea refuzată și o va înainta către DGASPC în termen de 
maxim 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

 
Art. 19. (1) În vederea asigurării transferului sumelor aferente decontării 

cheltuielilor efectuate de către operatorii de transport interurban de la bugetul 
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, DGASPC vor depune necesarul 
de fonduri până la data de 20 a lunii următoare lunii în care s-a înaintat borderoul de 
decont. 

 (2) Cheltuielile realizate pentru transportul interurban se decontează din bugetul 
DGASPC, prin transferuri lunare de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele 
cu Dizabilități.   

 
Art. 20. (1) Decontarea biletelor de călătorie gratuită se va efectua lunar de 

DGASPC pe baza borderoului de decont însoțit de documentele întocmite conform 
art.17. 

 
 






	Proiect HG DPP
	Anexa 2
	Anexa 3

