
           

 

Ordin nr. 104/140/2021 pentru stabilirea modelului de Conventie privind 

transportul persoanelor cu handicap 

 

Anexa nr. 2–Modelul de conventie privind transportul persoanelor cu handicap cu 

autobuze 

 

Art. 4 - Utilizarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul persoanelor cu 

handicap cu autobuze, acordate in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

4.1. La transportul interurban rutier, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria 

gratuită cu autobuzele. 

4.2. Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la o întrerupere a călătoriei de până la 5 zile, în 

perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunță 

la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport rutier viza de neutilizare și restituirea 

biletului de călătorie gratuită, pe care îl poate folosi pentru o altă călătorie, dar numai pentru 

traseul înscris inițial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit 

călătoria inițială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză. 

4.3. În cazurile întreruperii călătoriei pentru o altă dată decât cea inițială se va lua în considerare 

data călătoriei înscrisă la rubrica "Data călătoriei" de pe cuponul anexă, dacă a fost necesar să se 

rețină un cupon anexă pentru tariful de rezervare sau pentru diferențele tarifare. 

4.4. Biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria efectuată în perioada tipărită pe 

acestea la rubricile "Valabil de la . . .", "Până la . . ." sau, în cazul în care este tipărită data la 

rubrica "Prelungit până la . . .", biletul de călătorie gratuită va fi valabil pentru călătoria efectuată 

până la această dată. 

4.5. Biletul de călătorie gratuită poate fi folosit la călătoria cu un operator de transport. 

4.6. Beneficiarul legii poate efectua călătoria cu un singur operator de transport interurban care va 

reține cuponul și, dacă este cazul, cupoanele anexă. 

4.7. Persoanele cu handicap care au dreptul de a circula cu însoțitor pot călători singure sau 

împreună cu un singur însoțitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale; persoana cu 

handicap acordă biletul pentru călătoria însoțitorului pe propria răspundere. 

4.8. Însoțitorul persoanei cu handicap poate călători doar împreună cu acesta pe aceeași distanță, 

cu același mijloc de transport și în același timp. 

4.9. Un bilet de călătorie gratuită acordat pentru însoțitor este valabil numai împreună cu un bilet 

de călătorie pentru persoana cu handicap cu drept la însoțitor. 

4.10. Asistenții personali pot călători însoțind titularul călătoriilor gratuite sau singuri, cu 

respectarea de către aceștia a tuturor normelor aplicabile titularului. 

 

Important de retinut :    

  

 Persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia şi/sau, după caz, asistentul 

personal al persoanei cu handicap va returna biletele de călătorie gratuită nefolosite integral 

sau parţial, în următoarele situaţii: 

a) decesul persoanei cu handicap; 

b) încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal; 

c) obţinerea unui document de încadrare ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate 

biletele de călătorie gratuită, care stabileşte un grad de handicap care nu se încadrează în 

prevederile art. 1 din HG nr. 1017/2018; 

d) schimbarea opţiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei 

lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberării biletelor de călătorie 

gratuită; 

e) schimbarea domiciliului/reşedinţei în alt judeţ sau sector. 

În cazul în care DGASPC constată că s-au efectuat călătorii în baza unor bilete de 

călătorie gratuită care nu au fost returnate conform prevederilor mentionate anterior, 

DGASPC de apartenenţă va recupera contravaloarea călătoriei de la persoanele respective.   

 


