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Facilităţi acordate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către 

societatea RATBV SA, pentru preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani şi elevii, domiciliati în 
comuna Vama Buzăului 

 
Elevi şi preşcolari 
 

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare „sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde 
următoarele niveluri: 
    a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 
ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare; 
    b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 
    c) învăţământul secundar, care cuprinde: 
    (i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII; 
    (ii) învăţământul secundar superior care poate fi: 
    - învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, 
vocaţională şi tehnologică; 
    - învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani. 

Având în vedere că până la vârsta de 5 ani transportul copiilor este gratuit, conform prevederilor 
art. 41, alin. 4 din O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările 
ulterioare, “transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri 
separate” şi ţinând cont de faptul că învăţământul preşcolar este cuprins între 3-6 ani, propunem ca 
hotărârea să se refere şi la preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani din învăţământul preşcolar, astfel încât grupa 
de copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani din învăţământul preşcolar şi între 6-7 ani care frecventează 
încă învăţământul preşcolar să beneficieze de prevederile acestei hotărâri. 

În conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare „elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat 
beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi 
subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic”. 

Finanţarea complementară pentru aceste cheltuieli se asigură în conformitate cu prevederile art.105 
alin.(2) lit.e din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare din 
„bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie”. 

Precizăm că de această facilitate pot beneficia preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani din învăţământul 
preşcolar şi elevii din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din comuna Vama 
Buzăului, precum şi cei şcolarizaţi în instituţii din afara ariei teritoriale a comunei, dar cu domiciliul în 
comuna Vama Buzăului, pe tot parcursul anului calendaristic, numai pentru cursele Vama Buzăului – 
Brașov și retur şi numai pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către operatorul de 
transport RATBV SA. 

Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului la preţul unui „Abonament lunar pentru elevi”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza 
facturilor lunare întocmite de către operatorul de transport RATBV S.A, însoţite de listele preşcolarilor cu 
vârsta de peste 5 ani şi elevilor beneficiari şi avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov. 



Având în vedere prevederile art. 114 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor 
comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii” şi ţinând cont de 
faptul că răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului – inclusiv a participării la 
educaţia şcolară - revine în primul rând părinţilor; însă, în situaţiile în care familia se confruntă cu 
dificultăţi, responsabilitatea imediată revine, după părinţi, colectivităţii locale din care fac parte copilul şi 
familia, pentru prevenirea abandonului şcolar, care reprezintă unul din obiectivele prioritare în politicile 
locale, propunem ca pentru deplasarea la şcoală să beneficieze, în perioada a fiecărui an, de „Abonamente 
lunare pe LINIA 540 Vama Buzăului – Brașov și retur” gratuite  pe mijloacele de transport public local de 
călători utilizate de către societatea RATBV SA, pentru cursele Vama Buzăului – Brașov și retur. 

Costurile pentru acordarea acestei facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului, la preţul unui „Abonament lunar pe LINIA 540 Vama Buzăului – Brasov si retur”, conform 
Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea RATBV SA, însoţite de 
Centralizatorul elevilor beneficiari, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 
a Transportului Public Brașov. 
            În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani şi 
elevii 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 preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani şi elevii au obligaţia 
să valideze cardul de transport indiferent de titlul de călătorie încărcat. 
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