
AA PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

ID Vll.A.5 

Vi~ Secre r eneral 
Dorin Iii istor 

HOTĂRÂREA NR .......... . 
privind modificarea şi completarea contractului nr.19/2019 d~ delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în 
Municipiul Sibiu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de ..... 2022, 
Analizând: 
- referatul de aprobare nr.61406/11 .08.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului 

de hotă râre privind modificarea şi completarea contractului nr.19/2019 de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, întocmit 
de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 

- raportul de specialitate nr.61762/12.08.2022 prin care Direcţia Patrimoniu şi Cadastru 
propune modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică , republicată , 

În temeiul prevederilor art.129 al in. 2 lit. d) şi alin. 7 lit. n), art. 136 alin .(1) şi (8), art.196 
alin .1 lit. a) şi art.243 alin .1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Începând cu data de 01 .09.2022, se aprobă modificarea tarifelor de călătorie 
practicate de SC Tursib SA Sibiu, conform Hotărârii Consiliului de admin istraţ ie 
nr.37/19.07.2022 şi a Notei de fundamentare nr.3855/2022, întocmită de S.C Tursib SA 
înregistrată la Primă ria Municipiului Sibiu cu nr. 59467/2022. 

Art.2 Începând cu data de 01 .09.2022 se aprobă înlocuirea următoarelor anexe la 
contractul de delegare nr.19/2019, cu anexele corespunzătoare la prezenta hotărâre, astfel: 

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie practicate 
Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la 

transportul în comun 
Anexa 7.1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la 

transportul în comun, suportate de catre Primaria Mun.Sibiu 
Anexa 7.1 (b) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la 

transportul în comun, suportate de către alte instituţii 
Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

Art.3 Modificările menţionate la art.1 din prezenta hotă râre se vor realiza prin încheierea 
unui act adiţional la Contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, modificat şi completat ulterior prin acte 
adiţionale , încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de delegatar şi S.C. Tursib S.A. în calitate 
de delegat. 



Art.4. Direcţia Patrimoniu şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum şi 
reprezentanţii S.C. Tursib S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri. 

J:~::.in Sibiu , la data de ......... 2022. 

ASyRl~i:: FODOR 
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RAPORT DE SPECIAL/TA TE 
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TUY
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AU ST R IA 

9'Cf"Mj .VL .„~, 

privind modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de călători prin curse regulate Îl1 Municipiul Sibiu 

Analizând referatul de aprobare nr. 61406111. 08. 2022 privind oportunitatea 
promovării proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în Municipiul 
Sibiu, iniţiat de primar Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu 
aprobarea proiectului în forma prezentată de iniţiator, din următoarele motive: 

Conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu nr.19/2019 încheiat între Tursib 
SA ş i Municipiul Sibiu, tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate şi modificate de către 
autoritatea contractantă, prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu. 

Dezvoltarea transportului public local si oferirea unor servicii de bună calitate în cadrul 
sistemului de transport public sunt obiective esenţiale pentru dezvoltarea durabilă şi rezilientă 
a Municipiului Sibiu. Pentru aceasta trebuie actionat în două directii: 

o pe de o parte în sensul asigurării infrastructurii de transport public local (autobuze, 
sistem de ticketing, staţii de autobuz, sisteme de afişaj în staţii , etc.) 

o pe de altă parte în sensul asigurării resursei umane necesare operării sistemului de 
transport public local. 

În prima direcţie , muncipalitatea a iniţiat şi implementat o serie de măsuri necesare 
atingerii acestor obiective, între care enumerăm : 

• modernizarea parcului auto prin achiziţia a 40 de autobuze CNG, 14 autobuze electrice 
(5 minibuze electrice şi 9 autobuze electrice) şi a staţiilor de încărcare aferente, un 
sistem de ticketing nou, precum şi alte soluţii conexe (sistem de afişaj electronic în 
staţiile de autobuze, sistem de numărare a călătorilor, etc.) cu finanţare din fonduri 
europene nerambursabile. 

• implementarea în cadrul unor proiecte de investiţii de benzi dedicate de autobuz 

• extinderea traseelor de autobuz şi creşterea frecvenţei acestora pe liniile principale 
• demersuri în vederea extinderii transportului public local în localităţile limitrofe: pe de 

o parte, prin înfiinţarea ADI Transport Metropolitan Sibiu (formată din 10 UAT-uri 
membre), iar pe de altă parte prin depunerea în parteneriat în cadrul PNRR, 



Componenta C10 a unui proiect ce vizează achiziţionarea a 36 autobuze electrice, la 
care se adaugă staţiile de încărcare aferente şi implicit extinderea traseelor în 
municipiul Sibiu şi în UAT-urile partenere 

Prin implementarea acestor proiecte, calitatea serviciilor de transport public va fi 
semnificativ ameliorată, atât prin introducerea mijloacelor de transport prietenoase cu mediul 
cât şi prin creşterea conectivităţii şi accesibilităţii transportului public local, asigurându-se o 
infrastructură de transport public local de calitate. 

În ceea ce priveşte a doua direcţie , respectiv asigurarea resursei umane necesare 
operării sistemului de transport public local, situaţia existentă necesită o îmbunătăţire, 

respectiv crearea unui climat de stabilitate în rândul numărului angajatilor societătiL în special 
cei direct productivi (şoferi , mecanici, etc.). 

La momentul prezent: 

o există un deficit semnificativ de personal (215 conducători de autobuz angajaţi din 255 
conducători de autobuz estimaţi a fi necesari) 

o datorită extinderii planului de transport, respectiv linia verde, transport public şcolar şi 
implementarea planului de transport cu 40 autobuze CNG şi 9 autobuze electrice, este 
necesar un număr mai mare de conducători de autobuz 

o pachetul salarial oferit de Tursib SA este inferior faţă de ceea ce oferă alţi operatori 
economici de transport public local din România. Acest fapt determină dificultăţi în 
procesul de recrutare de personal calificat a conducătorilor de autobuz, datorită 
nivelului salarial oferit de societate, care nu reprezintă o oportunitate atractivă de 
angajare 

o lipsa personalului necesar pentru îndeplinirea programului de transport generează un 
cuantum semnificativ de ore suplimentare, care conduce la epuizarea fizică a şoferilor, 

etc. 

Astfel , este evident faptul că este necesară, pe de o parte, creşterea numărului de 
şoferi, iar pe de altă parte creşterea pachetului salarial al angajaţilor, în special cei direct 
productivi, pentru menţinerea şi stimularea angajaţilor existenţi şi viitori. 

Legea nr. 31712021 a bugetului de stat pe anul 2022, a impus restrictii cu privire la 
majorarea cheltuielilor de natură salarială În cazul operatorilor. În sensul conditionării majorării 
cheltuielilor salariale de indicele de crestere a productivitătii muncii. calculat prin raportare la 
veniturile proprii ale operatorilor. excluzând compensatiilelsubventiile primite de la 
municipalitate, fiind considerate de natura ajutorului de stat. Astfel, în categoria veniturilor 
proprii ale operatorului Tursib sunt incluse doar: veniturile din vânzări bilete/tichete, 
abonamente, alte servicii prestate de acesta (reclamă şi publicitate, etc.) . 

Ori în această situaţie este evidentă necesitatea majorării veniturilor proprii ale 
operatorului Tursib SA, respectiv ajustarea tarifelor de călătorie , conform notei de 
fundamentare anexată prezentului raport. 

De asemenea, prin Nota de fundamentare privind ajustarea tarifelor la transportul 
public local de persoane în Municipiul Sibiu transmisă de către SC Tursib SA, sunt prezentate 
detaliat toate justificările care stau la baza solicitării de creştere a tarifelor. În plus, este descris 
procesul investiţional derulat la nivelul operatorului de transport public local, evoluţia 



veniturilor încasate din bilete şi abonamente, evoluţia cheltuielilor în contextul inflaţion ist 

actual, respectiv creşterea semnificativă a preţurilor la principalele costuri materiale (energie 
electrică , gaz, combustibil, piese de schimb, etc.) etc. În plus este specificat faptul că tarifele 
nu au fost suferit modificări în ultimii 9 ani (doar tariful biletului cu o calătorie şi tariful 
abonamentului lunar au fost ajustate în anul 2016). 

În fapt majorarea propusă se l imitează la ajustarea conform indicelui preţului de 
consum (IPC total) aferent perioadei aprilie 2013-iunie 2022, respectiv noiembrie 2016-iunie 
2022. Sintetic situaţia se prezintă astfel : 

Denumirea documentului Perioada /PC Tarif actual Tarif propus 
de călătorie total (lei TVA inclus) (lei TVA inclus) 

Bilet cu o călătorie noiembrie 2016 135.12 2 o 
Bilet cu o că lătorie - 60 minute - iunie 2022 o 3 
Bilet cu o călător ie Sibiu - aprilie 201 3 - 133.55 9 11 
Păltiniş iunie 2022 
Bilet două călătorii Sibiu - aprilie 2013 - 133.55 16 20 
Păl tin iş iunie 2022 
Bilet transport bicicletă Sibiu - fără ajustare 10 10 
Păl tin iş 

Legitimaţie zilnică fără ajustare 5 5 
Abonament 7 zile aprilie 2013 - 133.55 18 23 
calendaristice iunie 2022 
Abonament % luna eliminare 
Abonament nominal 30 zile noiembrie 2016 135.12 65 86 
calendaristice - iunie 2022 
Abonament % luna nenominal eliminare 
Abonament nenominal 30 zile aprilie 2013 - 133.55 100 120 
calendaristice iunie 2022 
Abonament % luna Sibiu- eliminare 
Păltin iş 

Abonament Sibiu - Păltin iş aprilie 2013 - 133.55 180 200 
nominal 30 zile calendaristice iunie 2022 
Abonament Sibiu - Păltin iş fără ajustare 
nenominal 30 zile 250 250 
calendaristice 

Obs. Tarifele propuse sunt mai mici decât tarifele rezultate în urma aplicării ajustării cu indicele preţului 
de consum. 

Menţionăm faptul că ajustarea tarifelor nu i nfluenţează calculul compensaţiei totale 
acordate operatorului de transport. 

Ca urmare, ajustarea tarifelor este esenţia lă şi necesară pentru a asigura 
sustenabilitatea transportului public local, respectarea prevederilor legale, precum şi 

asigurarea cadrului necesar pentru proiectele actuale şi viitoare. Chiar dacă Municipiul Sibiu, 
prin subvenţiile acordate susţine major activitatea operatorului de transport Tursib, acest lucru 
nu este suficient în actualul context legislativ, motiv pentru care propunem modificarea tarifelor 
conform anexelor la prezentul raport. 



În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.a şi d, respectiv alin.3 lit.d, precum şi 
art.155 alin.1 lit.c şi d şi ale art.243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

PROPUNEM 

Art.1 . Aprobarea modificării tarifelor de călătorie practicate de SC Tursib SA Sibiu, 

începând cu data de 01.09.2022, conform Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 

37/19.07.2022 şi a Notei de fundamentare nr. 3855/2022, înregistrată la Primăria Municipiului 

Sibiu cu nr. 59467/2022. 

Art.2: Înlocui rea următoarelor anexe la contractul de delegare nr.19/2019 începând cu 
data de 01.09.2022: 

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie practicate 

Anexa 7 .1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la 
transportul în comun 

Anexa 7.1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri 
la transportul în comun, suportate de catre Primaria Mun.Sibiu 

Anexa 7.1 (b) - Categori ile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri 
la transportul în comun, suportate de către alte instituţii 

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

Art.3. Modificările menţionate la punctul 1 din prezentul raport se vor realiza prin încheierea 

unui act adiţional la Contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, modificat şi completat ulterior 

prin acte adiţionale , încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de delegatar şi S.C. Tursib S.A. 

în calitate de delegat. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în privinţa 
realităţii, valabilităţii şi /egalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia cât şi asupra îndeplinirii 
tuturor procedurilor de avizare. Documentaţia poate fi promovată spre analiză şi dezbatere în 
şedinţa Consiliului Local. 

Administrator Pub~ 

loa~ 

p. Director o/(-ecutiv, 

Claudia Tr~biţaş 

[ Şef Serv. Juridic, Contencios 

şi Registru Agricol, 

Andreea Pataphi 

p. Şef Birou Buget, 

Ana-rv}pria1Vaida 



Anexa 6 - Tarife de călătorie 

Anexa 6.1 - Tarife de calatorie practicate incepand cu 01.09.2022 

TARIF 
SUPOilTAT TARIF 

CATEGORIA TIPUL DE COMPENSAT 
BENEFICIAR (lei cu TVA) 

(Ici cu TVA) 

Bilete 

FJih:t cu o calatorie-60 minute 3,00 

13ilet cu o calatorie Sibiu-Paltinis 11.00 

Bilet doua cahuorii Sibiu-Paltinis 20.00 

Bilet transport bicicleta Sibiu-Pallinis 10.00 

Suprntaxu plata pe loc 100 

Suprataxa in baza Proces Verbal 100-500 
ootrivi1 Lege nr.9'.l/2007 

Suport card Gratuit 

Abonamente 

lntl'grii le Leuitimutic ;-ilnicn 5,00 

Abonament 7 .1.i lt: cakndaristicc 23,00 

l\bonnmenl nominal 30 zi le 86,00 
calendaristice 

Abonum1.:nl nenominal 30 zile 120,00 
calendaristice 

l\bonament Sibiu-Paltinis nominal 30 200.00 
1ilc calendaristice 

l\bonament Sibiu-Paltinis nenominal 30 250,00 
zile calendaristice 

Cu reducere Abonament nominal 30 li h: 43,00 43.00 
calendaristice studcnti UniversiHllea 
Lucian Blaga 

Abonament nominal 30 zile 43.00 43,00 
ealcndarislict: donator de sanue 

Gratuite 
Veteranii şi văduvele dt: război- o 86.00 
abonament nominal 30 zile 
calendaristice 

Persoanele pcrsecutate din motive o 86,00 
politice si etnice- abonament nominal 
30 zih: calendaristice 

Lupti'\torii care nu contribuit lu victoria o 86,00 
revulu\ici române si urmasul de erou 
martir (inclusiv insotitorul 
pensionurului dcill\alidtate de grad I 
sau al marelui mutilat- abonament 
nominal 30 zile calendaristice 



Militarii veterani si \lelerunii- o 86,00 
abonami.:nt nominal 30 zile 
calendaristice 

Persoanele cu handicap grav. însoţitorii () 86.00 
persoanelor cu handicap grav şi 
asistenţii personali- abonament nominal 
30 zile calendaristice 

Studenţii orfani sau pro\leni\i din casde o 86.00 
de copii, indifen::nt de domiciliu -
abonament nominal 30 zile 
calendaristice 

Elevii orfani, elevii cu cerin\e () 86.00 
cduca\ionale speciale şi cei 
institutiunalizati, indiferent de 
domiciliu - abonament nominal 30 zile 
calendaristice 

Copiii cu vursta de pana la 6 ani o 86,00 
(inclusi\I), cu domiciliul stabil in 
Municipiul Sibiu - abonament nominul 
30 1.ile calendaristice 

Elevii din invă\ământul preuniversitar () 86,00 
acreditat/autorizat cu domiciliul stabil 
in Municipiul Sibiu sau care 
frccvcntealc"l o unitate de invă\ămflnt de 
pe ruza teritoriala a Municipiului Sibiu 
- abonament nominal 30 zile 
calendaristice 

Pensionarii cu domiciliul in mun. Sibiu o 86.00 
- abonament nominal 30 zile 
calendaristice 

Nota: 

-preturil e sunt exprimate in lei si includ TV A 
-suportul de card se distribuie gratuit 
-biletul unic de ca latorie cu valabilitate de 60 minute (tarifare orara), este va la bi l intre prima si ultima 
val idare, pana la finalizarea calatoriei in curs, indiferent ele mijlocul de transport utili zat in interioru l 
Municipiului Sibiu 
-o zi calendaristica se considera incheiata la ora 24:00 
-abonamentul nominal si nenominal 30 zile calendaristice este valabil pentru toate itinerariile (exceptie 
traseu Sibiu-Pahinis), cu numar nelimitat de calatori i; data start a valabilitatii abonamentului poate fi clin 
orice zi a lunii 
-biletul doua calatori i Sibiu-Paltinis nu restrictioneaza efectuarea numarului de calatorii permise de catre o 
singura persoana (spre exemplu se poate utiliza de catre doua persoane) 
-abonamentul nominal si nenominal Sibiu-Pahinis nu permite transportul pc itinerariile de pe raza 
Municipiului Sibiu, cu un numar nelimitat de calatorii, cu valabilitate 30 zile calendaristice; data start a 
valabilitatii abonamentului poate fi din orice zi a lunii 
-facilitatilc de transport de tipul reducerilor si gratuitatilor acordate pe raza Municipiu lui Sibiu se raporteaza 
la tariful abonamentului nominal 30 zile calendaristice 
-suprataxa în baza Proces Verba l potrivit Lege nr.92/2007 nu se încasează de către Operator ş i se constituie 
venit la bugetu l local. 



Anexa 7 - Diferentele de tarif 

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la 
transportul În comun 

Anexa 7 .1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratu ităţi şi reduceri la 
transportul în comun, suportate de catre Primaria Mun.Sibiu 

Modalita tea de 
acordare a Nivelul protecţiei Legislaţia în vigoare care 

Categoria socia lă/ Tipul de protecţiei sociale acordate reglementează protecţia socia lă 

protecţie soc ială sociale (lei/ unita te inclusiv (actualizata, cu modifica rile si 
(procentu l de TVA) completarilc ul terioa re) 

reducere) 

Veteranii de război, văduvele 100% 86 lei/ lună pentru Lege nr. 44/ 1994 privind 
de război; Persoanele un titlu de veteranii de război, precum 
persecutate din motive călătorie = ş i unele drepturi ale 
politice, de dictatură instaurată abonament invalizi lor ş i văduvelor de 
cu începere de la 6 martie nominal 30 zile război ; Decretul - Lege nr. 
1945, precwn şi cele deportate calendaristice 118/ 1990 privind acordarea 
în străinătate, ori consti tuite în unor drepturi persoanelor 
prizonieri, prevăzute de persecutate din motive 
Decretul - Lege nr. 11811990; politice de dictatura 
Luptătorii pentru victoria instaurată cu începere de la 
Revoluţiei din Decembrie 6 martie 1945, precum ş i 

1989; Urmaşii eroilor martiri, celor deportate în 
prevăzuti în Legea nr. străinătate ori constituite în 
34 1/2004; Însoţitorii prizonieri si OG 
pensionarilor de invaliditate de nr. I 05/ 1999 privind 
gradul I sau al marelui mutilat; persoanele persecutate din 
Persoanele persecutate din motive etnice de catre 
motive etnice de catrc regimurile instaurate in 
regimurile instaurate in Romania cu începere de la 
Remania cu începere de la 6 6 septembrie 1940 pana in 
septembrie 1940 pana in 6 6 martie 1945; Legea nr. 
martie 1945, prevazute de OG 34 1/2004 a recunoştinţei 
nr. I 05/ 1999; Militarii invalizi, pentru victoria Revoluţiei 
civilii invalizi, răniţii şi Române din Decembrie 
personalul participant care au 1989, pentru revolta 
dobândit afecţiuni fizice si/sau muncitorească 

psihice, precum şi membrii anticomunistă de la Braşov 
familiei şi/sau alte persoane din noiembrie 1987 şi 
care participă la îngrijirea pentru revolta 
acestuia, prevazuti de Legea muncitorească 

168/2020 anticomuni stă din Valea 
Jiului - Lupeni - august 
1977; Legea 168/2020 
pentru recunoaşterea 
meritelor personalului 
participant la acţiuni 
militare, misiuni şi operaţii 
pe teritoriul sau în afara 
teritoriului statului român şi 



acordarea unor drepturi 
acestuia, familiei acestuia şi 
urmaşilor celui decedat; 

Elevii din învăţământu l 100% 86 lei/ l ună pentru Legea nr. 1/2011 a 
preuniversitar un titlu de educatici naţionale (art.23, 
acreditat/autorizat, cu călătorie = art.84); Legea 92/2007; 
domiciliul stabi l in Municipiul abonament Legea 215/200 l; HCL 
Sibiu sau care frecventeaza o nominal 30 zile aprobare a prezentului 
unitate de învăţământ de pe calendaristice contract de delegare 
raza teritoriala a Municipiului 
Sibiu, pe tot parcursul anului 
calendaristic* 
Elevi i orfani, elevii cu cerinţe 100% 86 lei/ lună pentru Legea nr. 1/2011 a 
educaţionale speciale ş i cei un titlu de educaţ iei naţionale (art.23, 
institutionalizati, indiferent de călătorie= art.84 ); Legea 92/2007; 
domiciliu. pe tot parcursul abonament Legea 215/2001; HCL 
anului calendaristic* nominal 30 zile aprobare a prezentului 

calendaristice contract de delegare 

Copiii cu varsta de pana la 6 100% 86 lei/ lună pentru Leg eu 92/2007, Legea 
ani (inclusiv), cu domiciliul un titlu de 215/200 I; HCL aprobare a 
stabil in Municipiul Sibiu, pe călătorie = prezentului contract de 
tot parcursul anului abonament delegare 
calendaristic* nominal 30 zile 

calendaristice 

Studenţi i orfani sau proveniţi 100% 86 Ici/ lună pentru Legea nr. I /2011 a 
din casele de copii un titlu de educapei naţiona le (art.205 
înmatriculaţi la forma de călătorie = al in.2); Codul Civil-art.499 
învă\ământ cu frecvenţă abonament obligatiu de intretinere; 
(cursuri la zi, inclusiv mastcr). nominal 30 zile Legea 92/2007; Legea 
în instituţiile de învă\ământ calendaristice 215/2001; HCL aprobare a 
superior acreditate. în vârstă prezentului contract de 
de până la 26 de ani, indiferent delegare 
de domiciliu, pe tot parcursul 
anului calendaristic. 
Pensionarii cu domiciliul in 100% 86 lei/ lună pentrn Legea 92/2007, Legea 
Municipiul Sibiu** un titl u de 215/200 I; l ICL aprobare a 

călătorie= prezentului contract de 
abonament delegare 
nominal 30 zile 
calendaristice 

Donatori de sânge, în cazul în 50% 43 lei/ lună pentru II .O. nr. 1364/2006 pentru 
care donarea se face la un titlu de aprobarea drepturilor şi 
instituţia de profil din călătorie = 50% obligaţii lor donatorilor de 
localitatea de domiciliu sau abonament sânge art. 11 lit. c); 
din localitatea în care este nominal 30 zile 
angajat calendaristice 



* Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din 
învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu sau care 
frecventeaza o unitate de învătământ de pe raza teritoriala a Municipiului Sibiu, beneficiaza de 
gratuitate la serviciile publice de transport local din Municipiul Sibiu prestate de catre TURSIB SA. 
Conditiile de acordare a gratuitatii se vor prezenta in cadrul Regulamentului de acordare a 

gratuita/ii la serviciile de transport public local din Municipiul Sibiu prestat de TURSIB SA pentru 

copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclush1) cu dornici/iul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din 
fnvăfământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu sau care 

.fi'ecventeaza o unitate de învăfămânf de pe raza teritoriala a Municipiului Sibiu, pe tot parcursul 

anului calendaristic - Anexa 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Sibiu nr.19/2019 încheiat intre Tursib SA 
si Municipiul Sibiu. 
Anexa 7.5 se va actualiza <lupa finalizarea implementarii si uniformizarii noului sistem de ticketing. 

** Gratuitatea pentru pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu se acorda in funct ie de 
numarul de persoane care detin un card personalizat-PENSIONAR si au calitatea de pensionar cu 
domicil iul in Municipiul Sibiu, confirmata nominal lunar de catre casele de pensi i de stat, 
recunoscute legislativ, pana in data de 20 ale fiecarei luni pentru luna precedenta - finantator 
Primaria Municipiului Sibiu; 
i)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondati Casei Judetene de Pensii Sibiu se vor 
prezenta o singura data la sediul Operatorului, cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de 
pensie, pentru eliberarea si activarea cardului personalizat-PENSIONAR CJPS care ofera dreptul de 
a beneficia de gratuitate pentru transportul public local, pana la anulare de catre Operator 
-anularea cardului personal izat-PENSIONAR CJPS se face in cazul decesului, mutatiei, etc. , 
incepand cu luna calendaristica imediat urmatoare comunicarii de catre Casa Judeteana de Pensii 
Sibiu; 
-pentru toata perioada de valabilitate a conventiei de confirmare nominala lunara dintre Operator si 
Casa Judeteana de Pensii Sibiu nu este necesara prezentarea lunara la sediul Operatorului a 
pensionarilor arondati; 
ii)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondati la alte case de pensii de stat recunoscute 
legislativ, se vor prezenta lunar la sediul Operatorului (respectiv la punctele de activare declarate de 
acesta), cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie, pentru activarea cardului 
personalizat-PENSIONAR; pentru toata perioada de valabilitate a conventiei de confirmare 
nominala lunara dintre Operator si unele case de pensii de stat recunoscute legislativ nu este 
necesara prezentarea lunara la sediul Operatorului a pensionarilor arondati; în momentul semnarii 
conventi ilor de confirmare nominala lunara dintre Operator si celelalte case de pensii recunoscute 
legislativ, se va anunta in presa/media lipsa obligativitatii de prezentare lunara pentru activarea 
cardului personalizat-PENSIONAR a pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Sibiu arondati 
respectivei case de pensii , incepand cu luna imediat urmatoare semnarii (moment in care se va 
proceda ca in cazul pensionarilor CJPS) 

Notiunea de casa de pensii de stat, recunoscuta legislativ cuprinde si casele de pensii care au 
buget propriu sinu apartin de bugetul asigurarilor sociale de stat (spre ex. Casa de Asigurari Sociale 
a Avocatilor, Casa de pensii a Notarilor Publici, Casa de Pensii si Ajutoare a Bisericii Evanghelice 
CA din Remania etc.), unde contributiile sunt obligatorii pentru profesii le liberale respective sau 
anumite categorii de persoane. 

Sunt asimilate pensionarilor, persoanele cu domiciliul in Municipiul Sibiu cu o varsta mai mare 
de 65 ani dar care nu îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de orice tip de pensie (inclusiv cazuri 
sociale). Aceste persoane trebuie sa prezinte la emiterea cardului o adeverinta eliberata de catre 
ANAF care sa ateste veniturile obtinute din orice sursa (limita maxima lunara acceptata: valoarea 
indemnizatiei sociale pentru pensionari raportata la perioada analizata-în prezent I .OOO lei). 



Persoanele care corespund cerintelor enumerate se vor prezenta lunar la sediul Tursib cu 
buletinul/cartea de identitate. pentru activarea cardului, iar la expirarea perioadei ele valabilitate a 
adeverintei eliberate de catre ANAF (90 de zile de la emitere), vor prezenta o noua adeverinta 
valabila (în cazul în care expirarea intervine în cadrul unei luni calendaristice, perioada de 
valabil itate se extinde pentru întreaga luna calendaristica). 

Conditiile de acordare a gratuitatii se vor actualiza clupa finalizarea implementarii si 
uniformizarii noului sistem de ticketing. 

Nota: Copii i pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate, fara finantare din partea Primariei Mun.Sibiu, 
in baza Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local 
(sectiunea a 4-a, art.31 pct.8) 

Anexa 7.1 (b) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi ş 1 reduceri la 
transportul în comun, suportate de către alte instituţii 

Modalitatea de 
Legislaţ ia în vigoare care 

acordare a Nivelul protecţiei 
Categoria socială/ Tipul de protecţie protecţiei sociale acordate 

reglementează protecţia 

socială sociale (lei/ unitate 
socială (actualizata, cu 

(procentul de inclusiv TV A) 
modificarile si completarile 

reducere) ulterioare) 

PersoaneleAcu handicap grav ş i 100% 86 lei/ lună Legea nr. 92/2007 a 
accentuat; Insoţitorii persoanelor cu pentru un titlu serviciilor de transport 
handicap grav, în prezenţa acestora; de călătorie public local (art. 17 alin. 
Însoţitorii copiilor cu handicap abonament I lit. o) ş i alin. 2); Legea 
~ccentuat, în prezenţa acestora; nominal 30 zile nr. 448/2006 privind 
Insoţitorii aciui ţ ilor cu handicap calendaristice protecţia şi promovarea 
auditiv şi mintal accentuat, în drepturilor persoanelor 
prezenţa acestora; Asistenţi i cu handicap, republicată 
personali ai persoanelor cu handicap (art. 23); 
grav; Asistenţii personali 
profesionişti ai persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat 

FTNANTATOR=DIRECTIA DE 
ASISTENTA SOCIALA SIBIU 

Studenti ai Universitatii Lucian 50% 43 lei/ lună Legea nr. 1/2011 a 
Blaga, pe tot parcmsul anului pentru un titlu educaţiei naţionale 
calendaristic de călătorie = (art.205 alin.2); Codul 

50% abonament Civil-art. 499 obligatia 
FIN ANTA TOR=UNIVERSIT A TEA nominal 30 zile de intretinere 
LUCIAN BLAGA calendaristice 



Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif în temeiul legis laţiei în vigoare prevazuta in Anexa 7.1 , 
pentru fiecare categorie în parte se prezinta astfel : 

Număr de Tarif (lei inclusiv Modalitate 
călătorii TVA) a de 

pe Tarif Red ucerea acordare a 
Categoria socială/ T ipul de protecţie 

Perioada 
perioada întreg oferita protecţiei 

soc ia lă selectată, socia le 
utilizat (procentul 
pentru de 
calcul red ucere) 

Veteranii de război, văduvele de Abonament nelimitat 86 86 100% 
război; Persoanele persecutate nominal 30 zile 
din motive politice, de dictatură calendaristice 
instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi cele 
deportate în străinătate , ori 
constituite în prizonieri, 
prevăzute de Decretul - Lege 
nr. 118/I 990; Luptătorii pentru 
victoria Revoluţiei din 
Decembrie 1989; Urmaşii 
eroilor martiri , prevăzuţi în 
Legea nr. 341/2004; Însoţitorii 
pensionarilor de invaliditate de 
gradul I sau al marelui mutilat; 
Persoanele persecutate din 
motive etnice de catre 
regimurile instaurate in 
Remania cu incepere de la 6 
septembrie 1940 pana in 6 
ma11ie 1945, prevazute de OG 
nr.105/ 1999; Militarii invalizi, 
civilii invalizi, răniţii şi 
personalul participant care au 
dobândit afecţiuni fizice si/sau 
psihice, precum şi membrii 
fami liei şi/sau alte persoane care 
participă la îngrijirea acestuia, 
prevazuti de Legea 168/2020 
Elevii din învăţământul Abonament nelimitat 86 86 100% 
preuniversitar acreditat/autorizat nominal 30 zi le 
cu domiciliul stabil in calendaristice 
Municipiul Sibiu sau care 
frecventeaza o unitate de 
învăţământ de pe raza teritoriala 
a Municipiului Sibiu, pe tot 
parcursul anului calendaristic 
Elevii orfani , elevii cu cerinţe Abonament nelimitat 86 86 100% 
educaţionale speciale şi cei nominal 30 zile 
institutionalizat i, indiferent de calendari stice 
domiciliu, pe tot parcursul 
anului calendaristic 



Copiii cu varsta de pana la 6 ani Abonament nelimitat 86 86 100% 
(inclusiv), cu domiciliul stabi l nominal 30 zile 
in Municipiul Sibiu, pe tot calendaristice 
parcursul anului calendaristic 

Studenţii orfani sau proveniţi Abonament nelimitat 86 86 100% 
din casele de copii înmatriculaţi nominal 30 zile 
la forma de învăţământ cu calendaristice 
frecvenţă (cursuri la zi, inclusiv 
master), în instituţiile de 
învăţământ superior acreditate, 
în vârstă de până la 26 de ani, 
indiferent de domiciliu, pe tot 
parcursul anului calendaristic. 
Pensionarii cu domiciliul in Abonament nelimitat 86 86 100% 
Municipiul Sibiu (in conditiile nominal 30 zile 
prezentate in Anexa 7. l ) calendaristice 
Persoanele A cu handicap grav şi Abonament nelimitat 86 86 100% 
accentuat; lnsoţitorii nominal 30 zile 
persoanelor cu handicap grav, în calendaristice 
prezenţa acestora; Însoţitorii 
copiilor cu handicap accentuat, 
în prezenta acestora; Însoţitorii 
aciuiţilor cu handicap audi tiv ş i 

mintal accentuat, în prezenţa 
acestora; Asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav; 
Asistenţii personali profesionişti 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat 
Donatori de sânge, în cazul în Abonament nelimitat 86 43 50% 
care donarea se face la instituţia nominal 30 zile 
de profil din localitatea de calendaristice 
domiciliu sau din localitatea în 
care este angajat 
Studenti ai Universitatii Lucian Abonament nelimitat 86 43 50% 
Blaga, pe tot parcursul anului nominal 30 zile 
calendaristic calendaristice 

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi si 
reduceri, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie. 

Notă: 
Decontarea diferenţei de tarif pentru persoanele cu handicap se efectuează de către Direcţia de Asistenţa 
Socială Sibiu şi valoarea este evidenţiată ca venit propiu al Operatorului, fl!ră a aduce atingere modului de 
calcul al compensaţiei. 

Decontarea diferenţei de tarif pentru studenţii Universităţii Lucian Blaga se efectuează de către şi Universitatea 
Lucian Blaga ş i valoarea este evidenţiată ca venit propiu al Operatorului, fl!ră a aduce atingere modului de 
calcul al compensariei. 


