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Facilităţi acordate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către
societatea RATBV SA, pentru studenţii din învăţământul universitar domiciliați pe raza
comunei Vama Buzăului
Studenţi
În conformitate cu prevederile art.205 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare „în timpul anului universitar, studenţii înmatriculaţi la forma de
învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani,
beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun”.
„Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie
individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de
persoane de consiliile locale” sau „acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de
transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca
urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură” în conformitate cu art.42 alin.2 din
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare „din
bugetele locale” ale municipiilor „până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de
călătorie individuale”.
Acordarea abonamentelor pentru studenţi se va face contra cost, prin încărcarea lunară a titlului de
călătorie „Abonament lunar pe pentru studenţi” pe un card de transport personalizat şi netransmisibil, la
“Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA, după prezentarea C.I. şi a carnetului
de student, vizat de Universitatea Transilvania Braşov pentru anul universitar în curs sau a unei adeverințe
eliberată de instituția de învățământ superior prin care se atestă că studentul este înmatriculat la studii
pentru anul în curs.
Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Comunei Vama
Buzăului, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea RATBV SA, avizate de către Asociația
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.
Cardul de transport se va emite gratuit.
În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, studenţii îndreptăţiţi pot solicita un nou
card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV SA cu condiţia achitării „Taxei
de reemitere card nominal”, aprobată conform Planului tarifar.
La fiecare urcare în mijlocul de transport studenţii au obligaţia să valideze cardul de transport
indiferent de titlul de călătorie încărcat.
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