
Unităţi de calcul

Nivelul 

protecţiei 

sociale acordate

Sume totale 

anuale

(abonamente/ 

calătorii vândute)

(lei/ unitate)-

(tarif cu TVA)
(lei)

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

LUNI
6

1
Persoane cu handicap grav si accentuat, precum si

însotitorii acestora 
gratuitate 150

0

2
Persoane cu handicap grav si accentuat, precum si

însotitorii acestora 
gratuitate 200

0

3 Veterani de razboi si vaduve de razboi gratuitate 150 0

4 Veterani de razboi si vaduve de razboi gratuitate 200 0

5 Eroi, martiri si revolutionari din Decembrie 1989 gratuitate 150
0

6 Eroi, martiri si revolutionari din Decembrie 1989 gratuitate 200
0

7 Donatori de sange o zi gratuitate 12 0

8
Elevi din invatamantul preuniversitar acreditat /

autorizat pe tot parcursul anului calendaristic
gratuitate 150

0

9
Elevi din invatamantul preuniversitar acreditat /

autorizat pe tot parcursul anului calendaristic
gratuitate 200

0

10

Elevi orfani din invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot parcursul anului 

calendaristic si studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar

gratuitate 150

0

11

Elevi orfani din invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot parcursul anului 

calendaristic si studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar

gratuitate 200

0

12

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu

frecventa, in institutiile de invatamant superior

acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, pe timpul

anului universitar

abonament 30 zile , 

Zona Metropolitana + 

Municipiul Iasi

100

0

13

Persoane pensionare cu vârsta de peste 65 de ani,

cu domiciliul in municipiul Iasi, inclusiv

persoanele fara venit si care un implinit vârsta de

pensionare prevazuta de lege si persoane

pensionare cu vârsta de până la 65 de ani a căror

pensii sunt mai mici decât salariul minim brut pe

tară garantat

8 tichete * 2 calatorii 

/luna
96

0

TOTAL 0

No. Categoria socială/ Tipul de protecţie socială

Număr 

estimat de 

unităţi  

Document 

justificativ 

necesar


