
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind acordarea gratuităţii transportului urban, pe mijloacele de 

transport în comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cu 
handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi 

asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, începând cu 
anul 2018 

  
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 
          Având în vedere raportul nr.162316/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune acordarea gratuităţii transportului urban, pe 
mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru 
persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali 
şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, începând cu 
anul 2018;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 92/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.97/1999 privind 
garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de 
transport pe căile navigabile interioare, republicată, Legii nr.102/2001 privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2000 pentru modificarea unor 
reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.1, 
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă, începând cu anul 2018,  acordarea gratuităţii transportului urban pe 

mijloacele de transport în comun, pe toate liniile de pe raza municipiului 
Craiova, pentru următoarele categorii de solicitanţi, conform tarifelor aprobate 
de Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

a. persoane cu handicap grav-tip abonament-nominal; 



b. persoane cu handicap accentuat-tip abonament-nominal; 
c. asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav-tip abonament-

nominal; 
d. asistenţi personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat-tip abonament-nominal; 
e. însoţitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora-tip 

abonament-nenominal; 
f. însoţitori ai copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora-tip 

abonament-nenominal; 
g. însoţitori ai adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în 

prezenţa   acestora-tip abonament-nenominal. 
Art.2. (1) Pentru a beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de 

transport în comun pe toate liniile, persoanele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre vor formula cerere, al cărei model este identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, însoţită de acte doveditoare prezentate 
în original și copie (certificat de încadrare în grad de handicap, act de 
identitate şi, după caz, certificat de naştere al minorului), pe care le vor 
depune la Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova.  

            (2) Pe baza cererilor înregistrate, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova va întocmi lunar, liste cu beneficiarii 
gratuităţii, care vor cuprinde următoarele: nume/prenume beneficiar gratuitate 
și perioada de valabilitate a abonamentului.  

            (3) Listele lunare întocmite de către Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, 
care va proceda la eliberarea abonamentelor către beneficiari. 

Art.3. Abonamentele se eliberează de către R.A.T. SRL Craiova, persoanelor 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, pe baza actului de identitate şi, după 
caz, a certificatului de naştere al minorului, prezentate în original, după cum 
urmează: 
a) abonamente anuale, în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de  
handicap are termen de valabilitate „permanent” sau mai mare de 12 luni; 
b)abonamente fracţionate, în funcţie de perioada de valabilitate a 
certificatului de încadrare în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) şi de 
data solicitării dreptului. 

Art.4.  Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. 
SRL Craiova se face din bugetul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova, în baza facturilor emise de transportator.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi R.A.T. 
SRL Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
Mihail GENOIU       Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
NR. 
                                                                                                                 Se aprobă 

                                                                                      Primar,    
                                                                                 Mihail Genoiu 

 

 

                                                                                                Avizat, 
                                                                                               Administrator Public, 
                                                                                              Marian – Sorin Manda 

 
 
 

RAPORT 
 

privind acordarea gratuităţii transportului urban pe mijloacele de  
transport în comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap  

accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii  
personali profesionişti ai acestora din municipiul Craiova şi stabilirea  

cuantumului acesteia, începând cu anul 2018 
 
 
 Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap care sunt acordate în scopul 
integrării şi incluziunii sociale a acestora. 

Potrivit actului normativ sus-menţionat, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi 
privind: ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare, educaţie şi formare profesională, 
ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională, asistenţă socială, 
servicii sociale şi prestaţii sociale, locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, 
transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, petrecerea timpului liber, acces la 
cultură, sport, turism, asistenţă juridică, facilităţi fiscale. 

Referitor la transportul în comun al persoanelor cu handicap, art. 23 alin. 1 şi 2 din 
Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează 
categoriile de persoane care beneficiază de dreptul la gratuitate pe toate liniile de transport urban 
efectuat cu mijloacele de transport în comun, respectiv: 

- persoanele cu handicap grav şi accentuat; 
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora; 
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 
Conform art. 23 alin. 4 şi 5 din acelaşi act normativ, sumele aferente acestui drept se asigură 

din bugetele locale, iar modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin 
hotărâre a consiliilor locale. 

Din anul 2003, autoritatea locală a acordat, lunar, această facilitate persoanelor menţionate 
mai sus prin eliberarea abonamentelor conform modalităţii stabilite prin hotărârile Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

În prezent, în evidenţele Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova figurează un număr de 2565 persoane cu handicap grav şi accentuat şi 460 de asistenţi 
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personali care pot beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun. 
Precizăm că numărul beneficiarilor fluctuează de la o lună la alta în funcţie de modificările 
intervenite în situaţia persoanei cu handicap sau a asistentului personal, cum ar fi: valabilitatea 
certificatului de încadrare în grad de handicap, survenirea decesului, schimbarea domiciliului în alte 
localităţi, respectiv depunerea de noi solicitări, etc. 

Lunar, la ghişeele direcţiei se prezintă în medie 1400 persoane (asistenţi personali, persoane 
cu handicap grav şi accentuat şi însoţitori ai acestora) pentru a ridica abonamentele. Pentru a veni în 
sprijinul categoriilor de persoane cu handicap vizual şi auditiv şi pentru a evita unele evenimente  
nedorite, în fiecare lună, angajaţii direcţiei responsabili cu distribuirea abonamentelor fie se 
deplasează în perioada stabilită în prealabil la sediul Asociaţiei Nevăzătorilor Craiova - Filiala Dolj, 
pentru a elibera abonamentele gratuite, fie le distribuiau direct, in afara programului de lucru, 
persoanelor cu handicap auditiv, in functie de programul acestora. 

Luând în considerare dificultăţile de relaţionare, comunicare şi deplasare a acestor categorii 
de persoane defavorizate şi pentru a veni în sprijinul lor, este oportună, începând din anul 2018, o 
nouă modalitate de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în 
comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru 
însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora din municipiul 
Craiova. 

Astfel, pentru a beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, 
solicitantii vor formula cereri (conform Anexei) însotite de acte doveditoare (certificat de încadrare 
în grad de handicap, act de identitate şi, după caz, certificat de naştere al minorului, prezentate în 
original şi copie), pe care le vor depune la Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova. 

Pe baza cererilor formulate, Directia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova va intocmi lunar liste cu beneficiarii gratuităţii, liste care vor cuprinde următoarele: 
nume/prenume beneficiar gratuitate; perioada de valabilitate a abonamentului. 

Listele lunare întocmite de către Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, care va proceda la eliberarea 
abonamentelor către beneficiari. 

Eliberarea abonamentelor de transport gratuit se va realiza de către R.A.T. SRL Craiova şi se 
va efectua, după cum urmează: 

a) abonamente anuale pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat a căror 
certificate de încadrare în grad de handicap au termen de valabilitate ,,permanent” sau mai mare de 
12 luni; 

b) abonamente fracţionate pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat în funcţie 
de perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) şi 
de data solicitării dreptului; 

c) pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează la cerere 
abonamente nominale, anuale sau fracţionate în funcţie de durata contractului individual de muncă 
încheiat pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, evidenţa lor 
existând în baza de date a Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova; 

d) pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, 
se eliberează la cerere abonamente nominale, anuale sau fracţionate în funcţie de durata contractului 
individual de muncă încheiat pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, 
evidenţa lor existând în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Dolj; 

e) însoţitorilor persoanelor cu handicap grav, însoţitorilor copiilor cu handicap 
accentuat şi însoţitorilor adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat li se eliberează la 
cerere abonamente nenominale, aceştia beneficiind de gratuitate pe mijloacele de transport în 
comun numai în prezenţa asistaţilor. În cazul însoţitorilor adulţilor cu handicap auditiv şi mintal 
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accentuat, potrivit legii, se vor efectua şi anchete sociale de către Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

Beneficiarii au obligaţia legală de a anunţa Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare  cu privire 
la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să 
modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.  

Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. SRL Craiova se va 
face din bugetul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, în baza 
facturilor emise de către transportator. 

Tariful pentru abonamentul unic aferent transportului public local de persoane prin curse 
regulate, efectuat de către R.A.T. SRL Craiova, pe mijloacele de transport în comun pe toate 
traseele este cel stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Faţă de cele prezentate, propunem, începând cu data de 01.01.2018, acordarea gratuităţii 
transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate traseele persoanelor cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora din municipiul Craiova, în baza valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 
97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi 
de transport pe căile navigabile interioare, republicată, Legii nr. 102/2001 privind aprobarea O.U.G. 
nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local 
de călători, O.U.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi 
completările ulterioare, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova modalitatea 
de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate 
liniile pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii 
personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora din municipiul Craiova şi stabilirea 
cuantumului acesteia, începând cu anul 2018, astfel: 

 
1. aprobarea gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate 

liniile pe raza municipiului Craiova, pentru următoarele categorii de solicitanţi, conform tarifelor 
aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, începând cu anul 2018, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Categorie solicitanți Tip 
abonament 

1. persoane cu handicap grav nominal 
2. persoane cu handicap accentuat nominal 
3. asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav nominal 
4. asistenţi personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat nominal 
5. însoţitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora nenominal 
6. însoţitori ai copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora nenominal 
7. însoţitori ai adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa 

acestora 
nenominal 

   
2. pentru a beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun 

pe toate liniile, persoanele mentionate la punctul 1 vor formula cereri (conform Anexei) însoţite de 
acte doveditoare (certificat de încadrare în grad de handicap, act de identitate şi, după caz, certificat 
de naştere al minorului, prezentate în original şi copie), pe care le vor depune la Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. Pe baza cererilor formulate, Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova va întocmi lunar liste cu 
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beneficiarii gratuităţii, liste care vor cuprinde următoarele: nume/prenume beneficiar gratuitate; 
perioada de valabilitate a abonamentului. Listele lunare întocmite de către Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, 
care va proceda la eliberarea abonamentelor catre beneficiari. 

3. abonamentele se eliberează persoanelor menţionate la punctul 1, pe baza actului de 
identitate şi, după caz, a certificatului de naştere al minorului, în original, de către R.A.T. SRL 
Craiova, după cum urmează: 

a) abonamente anuale în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de handicap are 
termen de valabilitate „permanent” sau mai mare de 12 luni; 

b) abonamente fracţionate în funcţie de perioada de valabilitate a certificatului de încadrare 
în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) şi de data solicitării dreptului; 

4. aprobarea cererii-tip de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport 
în comun pe toate liniile pe raza municipiului Craiova, conform anexei la prezenta notă de 
fundamentare; 

5. decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. SRL Craiova se 
face din bugetul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, în baza 
facturilor emise de transportator.  

  
              
 
 
 

         Director executiv,                    Director executiv adj.,                   Întocmit, 
           Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                   cons.Claudia Popa 
 
    
     
 
 Vizat de legalitate, 
                                                               cons.jur.Denisa Pîrvu 
 
 
 
 
2 ex/P.C. 
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 Anexă  
 
 

DOAMNA DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 Subsemnatul (a) ___________________________________________________, 
CNP ____________________, domiciliat(ă) în Craiova, str. 
___________________________________________________________________ 
persoană cu handicap/reprezentant legal al persoanei cu handicap 
____________________________________, aflat(ă) în una din situaţiile: 
 
  - persoană cu handicap grav       
  - persoană cu handicap accentuat      
  - însoţitor al persoanei cu handicap grav  
  - însoţitor al copilului cu handicap accentuat  
  - însoţitor al adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat  
  - asistent personal al persoanei cu handicap grav  

- asistent personal profesionist al persoanei cu handicap grav sau     
accentuat  

 
solicit acordarea de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de 
transport în comun. 

De asemenea, mă oblig să anunţ autoritatea locală în termen de 48 de ore de la 
luarea la cunoştinţă orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau 
reședință, starea materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege.  
 Anexez următoarele acte doveditoare: 
 - act de identitate pentru persoana încadrată în grad de handicap adultă/asistent 
personal/asistent personal profesionist; 
 - certificat de naştere pentru minor; 
 - certificat de încadrare în grad de handicap.  
 Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 
677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi sunt de acord ca acestea să fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate. 
 

Telefon de contact: _________________  
 
 
     Data,          Semnătura, 
 
 
 
DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 

CRAIOVA 

Biroul Protecția Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor cu Dizabilități                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nr. 21999/06.11.2017                                        
                                                                                     

 AVIZAT, 

ADMINISTRATOR 

PUBLIC, 

MARIAN-SORIN MANDA 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind acordarea gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile 

pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali și 

asistenții personali profesioniști ai acestora din municipiul Craiova și stabilirea cuantumului 

acesteia, începând cu anul 2018 

 

 Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap care sunt acordate în scopul 

integrării şi incluziunii sociale a acestora. 

Potrivit actului normativ sus-menţionat, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi 

privind: ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare, educaţie şi formare profesională, 

ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională, asistenţă socială, 

servicii sociale şi prestaţii sociale, locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, 

transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, petrecerea timpului liber, acces la 

cultură, sport, turism, asistenţă juridică, facilităţi fiscale. 

Referitor la transportul în comun al persoanelor cu handicap, art. 23 alin. 1 şi 2 din 

Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 

categoriile de persoane care beneficiază de dreptul la gratuitate pe toate liniile de transport urban 

efectuat cu mijloacele de transport în comun, respectiv: 

- persoanele cu handicap grav şi accentuat; 

- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 

- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 

- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora; 

- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

Conform art. 23 alin. 4 și 5 din același act normativ, sumele aferente acestui drept se asigură 

din bugetele locale, iar modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin 

hotărâre a consiliilor locale. 

Din anul 2003, autoritatea locală a acordat, lunar, această facilitate persoanelor menţionate 

mai sus prin eliberarea abonamentelor conform modalităţii stabilite prin hotărârile Consiliului Local 

al Municipiului Craiova. 

În prezent, în evidențele Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului 

Craiova figurează un număr de 2565 persoane cu handicap grav şi accentuat şi 460 de asistenți 

personali care pot beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun. 

Precizăm că numărul beneficiarilor fluctuează de la o lună la alta în funcţie de modificările 

intervenite în situaţia persoanei cu handicap sau a asistentului personal, cum ar fi: valabilitatea 

certificatului de încadrare în grad de handicap, survenirea decesului, schimbarea domiciliului în alte 

localităţi, respectiv depunerea de noi solicitări, etc. 

Lunar, la ghișeele direcției se prezintă în medie 1400 persoane (asistenți personali, persoane 

cu handicap grav şi accentuat și însoțitori ai acestora) pentru a ridica abonamentele. Pentru a veni în 

sprijinul categoriilor de persoane cu handicap vizual și auditiv şi pentru a evita unele evenimente  
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nedorite, în fiecare lună, angajaţii direcţiei responsabili cu distribuirea abonamentelor fie se 

deplasează în perioada stabilită în prealabil la sediul Asociației Nevăzătorilor Craiova - Filiala Dolj, 

pentru a elibera abonamentele gratuite, fie le distribuiau direct, in afara programului de lucru, 

persoanelor cu handicap auditiv, in functie de programul acestora. 

Luând în considerare dificultățile de relaționare, comunicare și deplasare a acestor categorii 

de persoane defavorizate și pentru a veni în sprijinul lor, este oportună, începând din anul 2018, o 

nouă modalitate de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în 

comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru 

însoţitorii, asistenţii personali și asistenții personali profesioniști ai acestora din municipiul 

Craiova. 
Astfel, pentru a beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, 

solicitantii vor formula cereri (conform Anexei) însotite de acte doveditoare (certificat de încadrare 

în grad de handicap, act de identitate şi, după caz, certificat de naştere al minorului, prezentate în 

original şi copie), pe care le vor depune la Direcţia Publică Comunitară de Asistență Socială a 

Municipiului Craiova. 

Pe baza cererilor formulate, Directia Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului 

Craiova va intocmi lunar liste cu beneficiarii gratuităţii, liste care vor cuprinde următoarele: 

nume/prenume beneficiar gratuitate; perioada de valabilitate a abonamentului. 

Listele lunare întocmite de către Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a 

Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, care va proceda la eliberarea 

abonamentelor către beneficiari. 

Eliberarea abonamentelor de transport gratuit se va realiza de către R.A.T. SRL Craiova şi se 

va efectua, după cum urmează: 

a) abonamente anuale pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat a căror 

certificate de încadrare în grad de handicap au termen de valabilitate ,,permanent” sau mai mare de 

12 luni; 

b) abonamente fracționate pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat în funcție 

de perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) și 

de data solicitării dreptului; 

c) pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează la cerere 

abonamente nominale, anuale sau fracționate în funcţie de durata contractului individual de muncă 

încheiat pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, evidenţa lor 

existând în baza de date a Direcţiei Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului 

Craiova; 

d) pentru asistenţii personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, 

se eliberează la cerere abonamente nominale, anuale sau fracționate în funcţie de durata contractului 

individual de muncă încheiat pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, 

evidenţa lor existând în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Dolj; 

e) însoţitorilor persoanelor cu handicap grav, însoțitorilor copiilor cu handicap 

accentuat și însoțitorilor adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat li se eliberează la 

cerere abonamente nenominale, aceştia beneficiind de gratuitate pe mijloacele de transport în 

comun numai în prezența asistaților. În cazul însoțitorilor adulților cu handicap auditiv și mintal 

accentuat, potrivit legii, se vor efectua şi anchete sociale de către Direcția Publică Comunitară de 

Asistență Socială a Municipiului Craiova. 

Beneficiarii au obligaţia legală de a anunţa Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială 

a Municipiului Craiova, în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare  cu privire 

la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială, precum și alte situații de natură să 

modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.  

Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. SRL Craiova se va 

face din bugetul Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului Craiova, în baza 

facturilor emise de către transportator. 
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Tariful pentru abonamentul unic aferent transportului public local de persoane prin curse 

regulate, efectuat de către R.A.T. SRL Craiova, pe mijloacele de transport în comun pe toate 

traseele este cel stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Faţă de cele prezentate, propunem, începând cu data de 01.01.2018, acordarea gratuităţii 

transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate traseele persoanelor cu handicap 

accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali și asistenții personali profesioniști ai 

acestora din municipiul Craiova, în baza valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 

97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi 

de transport pe căile navigabile interioare, republicată, Legii nr. 102/2001 privind aprobarea O.U.G. 

nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local 

de călători, O.U.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova modalitatea 

de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate 

liniile pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii 

personali și asistenții personali profesioniști ai acestora din municipiul Craiova și stabilirea 

cuantumului acesteia, începând cu anul 2018, astfel: 

 

1. aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate 

liniile pe raza municipiului Craiova, pentru următoarele categorii de solicitanți, conform tarifelor 

aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, începând cu anul 2018, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Categorie solicitanți Tip 

abonament 

1. persoane cu handicap grav nominal 

2. persoane cu handicap accentuat nominal 

3. asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav nominal 

4. asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat nominal 

5. însoțitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora nenominal 

6. însoțitori ai copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora nenominal 

7. însoțitori ai adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența 

acestora 

nenominal 

   

2. pentru a beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun 

pe toate liniile, persoanele mentionate la punctul 1 vor formula cereri (conform Anexei) însoţite de 

acte doveditoare (certificat de încadrare în grad de handicap, act de identitate şi, după caz, certificat 

de naştere al minorului, prezentate în original şi copie), pe care le vor depune la Direcţia Publică 

Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova. Pe baza cererilor formulate, Direcţia 

Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova va întocmi lunar liste cu 

beneficiarii gratuităţii, liste care vor cuprinde următoarele: nume/prenume beneficiar gratuitate; 

perioada de valabilitate a abonamentului. Listele lunare întocmite de către Direcția Publică 

Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, 

care va proceda la eliberarea abonamentelor catre beneficiari. 

3. abonamentele se eliberează persoanelor menţionate la punctul 1, pe baza actului de 

identitate şi, după caz, a certificatului de naştere al minorului, în original, de către R.A.T. SRL 

Craiova, după cum urmează: 

a) abonamente anuale în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap are 

termen de valabilitate „permanent” sau mai mare de 12 luni; 
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b) abonamente fracționate în funcție de perioada de valabilitate a certificatului de încadrare 

în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) și de data solicitării dreptului; 

4. aprobarea cererii-tip de acordare a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport 

în comun pe toate liniile pe raza municipiului Craiova, conform anexei la prezenta notă de 

fundamentare; 

5. decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. SRL Craiova se 

face din bugetul Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului Craiova, în baza 

facturilor emise de transportator.  

  

              

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioana Stoian 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

Petru-Alexandru Dumitrescu 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

ȘEF BIROU, 

Ileana-Cosânzeana Păuneață 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.I.C./2 ex. 
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Anexă la nota de fundamentare nr. 21999/2017 

 

 

DOAMNA DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 

 Subsemnatul (a) ___________________________________________________, 
CNP ____________________, domiciliat(ă) în Craiova, str. 

___________________________________________________________________ 

persoană cu handicap/reprezentant legal al persoanei cu handicap 

____________________________________, aflat(ă) în una din situaţiile: 

 

  - persoană cu handicap grav       

  - persoană cu handicap accentuat      

  - însoţitor al persoanei cu handicap grav  

  - însoţitor al copilului cu handicap accentuat  

  - însoţitor al adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat  

  - asistent personal al persoanei cu handicap grav  

- asistent personal profesionist al persoanei cu handicap grav sau     

accentuat  

 

solicit acordarea de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de 

transport în comun. 

De asemenea, mă oblig să anunţ autoritatea locală în termen de 48 de ore de la 

luarea la cunoştinţă orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau 

reședință, starea materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea 

drepturilor prevăzute de lege.  

 Anexez următoarele acte doveditoare: 

 - act de identitate pentru persoana încadrată în grad de handicap adultă/asistent 

personal/asistent personal profesionist; 

 - certificat de naştere pentru minor; 

 - certificat de încadrare în grad de handicap.  

 Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 

677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi sunt de acord ca acestea să fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate. 

 

Telefon de contact: _________________  

 

 

     Data,          Semnătura, 

 

 

 

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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