
Eliberare abonamente cu facilități conform HCL 55/27.01.2022 

cu modificările aduse prin HCL 74/10.02.2022 
Nr 

crt 

Categorii de 

persoane 

beneficiare  

Facilități 

acordate 

Tip abonament  Documente necesare  Perioada de 

eliberare 

IMPORTANT 

 

1 

 

Pensionarii care 

cumuleaza 

venituri din 

pensie pana la 

1386lei net/luna. 

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

    

 BASIC  

45/135/270 

 

 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viză de 

reședință; 

- cuponul de pensie din luna 

anterioara solicitarii abonamentului. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1 lună 

(45călătorii) 

3 luni 

(135călătorii) 

6 luni 

(270călătorii) 

12 luni 

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

2 

 

Pensionarii care 

cumuleaza 

venituri din 

pensie cuprinse 

intre 1387 si 

2500 lei net/luna. 

 

Reducere 

75%  

din valoarea 

abonamentu-

lui standard.  

 

 

    

 BASIC  45 

de plată – 13,75 lei 

 

BASIC 135 

de plată –38,75 lei 

 

BASIC 270  

de plată – 75 lei 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viză de 

reședință ; 

- cuponul de pensie din luna 

anterioara solicitarii abonamentului. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1 lună 

(45călătorii) 

3 luni 

(135călătorii) 

6 luni 

(270călătorii) 

12 luni 

 Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

3 

 

Pensionarii care 

cumuleaza 

venituri din 

pensie cuprinse 

intre 2501 si 

4000 lei net/luna. 

 

 

 

 

 

Reducere  

50% 

din valoarea 
abonamentu-

lui standard. 

   

  BASIC 45 

de plată – 27,50 lei 

 
BASIC 135 

de plată – 77,50 lei 

 

BASIC 270 

de plată – 150 lei 

 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viza de 

reședință; 
- cuponul de pensie din luna 

anterioara solicitarii abonamentului. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1 lună 

(45călătorii) 

3 luni 

(135călătorii) 

6 luni 

(270călătorii) 

12 luni 

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 



 

4 

 

 

Pensionarii care 

cumuleaza 

venituri din 

pensie peste 4000 

lei net/luna. 

 

 

 

 

 

 

Reducere  

25% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

    

 BASIC 45 

de plată – 41,25 lei 

 

BASIC 135 

de plată – 116,25lei 

 

BASIC – 270 

de plată – 225lei 

 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viză de 

reședință; 

- cuponul de pensie din luna 

anterioara solicitarii abonamentului. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1 lună 

(45călătorii) 

3 luni 

(135călătorii) 

6 luni 

(270călătorii) 

12 luni 

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenții 

înmatriculați la 

forma de 

învățământ cu 

frecvență, în 

instituțiile de 

învățământ 

superior 

acreditate din 

Municipiul 

Galați în vârstă 

de până la 26 

ani. 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS  

NOMINAL1 – 

valabil 1 lună  

 

Număr nelimitat 

de călătorii. 

 

 

 

 

 

 

- act de identitate; 

- adeverinta/carnet vizat din care sa 

rezulte ca sunt studentii unei institutii 

de invatamant superior acreditat din 

Municipiul Galati; 

- suma de 45 de lei, sumă ce 

reprezintă contravaloarea a 50 % din 

valoarea abonamentului Plus 

Nominal 1. 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1-3-6 luni 

 

 

Valoarea de 45 lei plătită la cabine va fi 

ulterior recuperată de studenți de la 

instituțiile de învățământ pe care le 

frecventează conform procedurilor interne ale 

acestora și în baza bonului fiscal eliberat de 

Transurb SA. 

 

 

Validarea cardului se face  în fiecare mijloc de 

transport schimbat/utilizat. 

 

6 Studentii orfani 

sau proveniti din 

casele de copii 

inmatriculati la 

forma de 

invatamant cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant 

superior 

acreditate din 

Municipiul 

Galati, in varsta 

de pana la 26 

ani. 

 

 

 

PLUS 

NOMINAL1 – 

valabil 1 lună 

 

Număr nelimitat 

de călătorii. 

 

 

-act de identitate; 

-adeverinta/carnet vizat din care sa 

rezulte ca sunt studentii unei institutii 

de învatamant superior acreditat din 

Municipiul Galati; 

-document care sa ateste calitatea de 

orfan sau de  provenit din casele de 

copii; 

-suma de 90 de lei, sumă ce 

reprezintă contravaloarea 

abonamentului Plus Nominal 1. 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1-3-6 luni 

 

Valoarea de 90 lei plătită la cabine va fi 

ulterior recuperată de studenți de la 

instituțiile de învățământ pe care le 

frecventează conform procedurilor interne ale 

acestora și în baza bonului fiscal eliberat de 

Transurb SA. 

 

 

 

Validarea cardului se face în fiecare mijloc de 

transport schimbat/utilizat. 

 

 

 

 



 

7 

 

Elevii din 

învațământul 

preuniversitar 

acreditat sau 

autorizat din 

Municipiul 

Galați. 

 

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

 

PLUS 

NOMINAL1  

 

Număr nelimitat 

de călătorii. 

 

 

-act de identitate (dupa caz); 

-carnet vizat. 

-pentru elevii sub 14 ani parintii sau 

tutorele acestora vor solicita  

abonament. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

 

1-12 luni 

 

Abonamentele deja emise rămân valabile. 

 

Următoarele abonamente se vor emite pentru 

perioada 01.09.2022-31.08.2023. 

 

ESTE OBLIGATORIE VALIDAREA 

CARDULUI ÎN FIECARE MIJLOC DE 

TRANSPORT PUBLIC FOLOSIT.  

 

 

8 

 

Șomerii 

indemnizați. 

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

 

BASIC 45 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viza de 

reședință; 

- carnet de somaj vizat de AJOFM; 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

 

1 luna 

(45călătorii) 

 

 

 

 

 

Se emite abonament cu data solicitarii acestuia. 

 

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

 

9 

 

Persoanele care 

beneficiază de 

salariul de bază  

minim pe țară in 

plată. 

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

 

BASIC 45 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viza de 

reședință; 

- adeverinta din care sa rezulte ca 

solicitantul obtine salariul minim pe 

tara in plata. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

 

 

 

 

1 luna 

(45călătorii) 

 

 

 

 

 

Abonamentele deja emise rămân valabile. 

 

Se emite abonament cu data solicitarii acestuia. 

 

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 



 

10 

 

Cetațenii de 

onoare. 

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

     

PLUS 

NOMINAL1 

 

Număr nelimitat 

de călătorii. 

 

 

- act de identitate; 

- act doveditor. (HCL Galati) 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

 

1-12 luni 

Se emite abonament cu data solicitarii. 

 

ESTE OBLIGATORIE VALIDAREA 

CARDULUI ÎN FIECARE MIJLOC DE 

TRANSPORT PUBLIC FOLOSIT.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute  

 

11 

 

Revoluționarii.   

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

     

BASIC 

45/135/270 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viza de 

reședință; 

- certificat de revolutionar (original). 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1 lună 

(45călătorii) 

3 luni 

(135călătorii) 

6 luni 

(270călătorii) 

12 luni 

Se emite abonament cu data solicitarii. 

 

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

 

12 

 

Veterani si 

vaduve de razboi  

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

     

PLUS 

NOMINAL 1 

 

Număr nelimitat 

de călătorii. 

 

 

-act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viza de 

reședință; 

-document care sa ateste ca este 

veteran sau vaduva de razboi. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

 

 

1-12 luni 

Se emite abonament cu data solicitarii. 

 

ESTE OBLIGATORIE VALIDAREA 

CARDULUI ÎN FIECARE MIJLOC DE 

TRANSPORT PUBLIC FOLOSIT.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Persoanele care 

beneficiază de  

Decretul-Lege 

nr.118/1990. 

 

Reducere  

100% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

     

PLUS 

NOMINAL 1 

 

Număr nelimitat 

de călătorii. 

 

 

- decizia /hotarare; 

- act de identitate: 

- cupon de pensie din luna curenta 

sau lunii anterioara solicitarii 

abonamentului. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1-12 luni 

Se emite abonament cu data solicitarii. 

 

ESTE OBLIGATORIE VALIDAREA 

CARDULUI ÎN FIECARE MIJLOC DE 

TRANSPORT PUBLIC FOLOSIT.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute 

 

 

14 

 

Donatorii de 

sânge. 

 

Reducere  

50% 

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

 

BASIC 45 

de plată – 27,50 lei 

 

- act de identitate cu domiciliul in 

Municipiul Galati sau viza de 

reședință; 

- adeverinta de la locul de munca ca 

este angajat in Municipiul Galati; 

- adeverinta de donator (Centrul de 

recoltare Galati). 

 

 

 

1 luna 

(45călătorii) 

Abonamentele deja emise rămân valabile. 

Se emite abonament cu data solicitarii.  

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

15 

 

Persoane 

beneficiare a 

serviciilor 

Cantinei de 

Ajutor Social. 

 

Reducere  

100%  

din valoarea 

abonamentu-

lui standard. 

 

BASIC 45 

 

- act de identitate; 

- să se regăsească pe lista trimisă de  

Cantina de Ajutor Social. 

 

Documentele vor fi prezentate de 

fiecare dată la incărcarea 

abonamentului. 

 

1 luna 

(45călătorii) 

Abonamentele deja emise rămân valabile. 

Se emite abonament cu data solicitarii.  

Fiecare tip de abonament are un număr limitat de 

călătorii. 

Dacă se consumă numărul de călătorii înainte de 

expirarea valabilității abonamentului, ESTE 

NECESAR să se achiziționeze un alt titlu de 

călătorie.  

 

1 CĂLĂTORIE –  este valabilă 60 de minute – 

pe durata călătoriei, validarea cardului se 

efectuează în fiecare mijloc de transport 

schimbat. 

 

 

                                                                                         

            


