Instrucţiuni de completare de către aparţinători ai elevilor
şi elevi peste 14 ani inclusiv, care au domiciliul în Municipiul Târgu Jiu şi
cei care au domiciliul în altă localitate
a cererilor tip, pentru eliberarea de abonamente lunare pentru circulaţia
gratuită cu mijloacele de transport în comun din Municipiul Târgu Jiu
Cap. 1.
Instrucţiuni de completare a cererilor de eliberare a abonamentului lunar
de călătorie pentru elevi – cererea tip pentru aparţinător şi cererea tip
pentru elevii de la 14 ani inclusiv
care au domiciliul pe raza U.A.T. Municipiul Târgu Jiu
Traseele deservite de către Societatea Transloc S.A. sunt următoarele:
Denumire şi descriere traseu
A.N.L. – 9 Mai – Dedeman
9 Mai - Artego
9 Mai – Iezureni – Curtişoara
9 Mai – Preajba – Drăgoieni
9 Mai – Vărsături – Preajba
Romaneşti – Dedeman – 9 Mai – Artego – Preajba
9 Mai – Bârseşti
9 Mai – Slobozia – Ursaţi – Polata

Denumire traseu cum se înscrie în
abonament
A.N.L.
Artego
Iezureni
Drăgoieni
Preajba
Romaneşti
Bârseşti
Polata

Dacă elevul se deplasează de-a lungul a două trasee trebuind să coboare la
o staţie intermediară pentru schimbarea mijlocului de transport şi a traseului
(de exemplu: pe ruta Drăgoieni către Artego – dacă locuieşte în Drăgoieni şi
învaţă la Colegiul auto Traian Vuia) la cererea tip pentru aparţinători sau pentru
elevii de la 14 ani inclusiv, se va completa această rută (ex: Drăgoieni-Artego) şi
nu se va tăia/bara, în cerere, opţiunea pentru toate traseele. – în acest caz
eliberându-se de către unitatea noastră un abonament valabil pe toate traseele.
La fel pentru rutele Artego – Bârseşti, A.N.L.-Bârseşti, DrăgoieniBârseşti, Bârseşti – Artego, Bârseşti – Romaneşti, Bârseşti – Drăgoieni sau altă
combinaţie de rute care presupune schimbarea mijlocului de transport pentru
urmarea rutei şi ajungerea de la domiciliu la unitatea de învăţământ pe care o
frecventează.
Pentru elevii care folosesc doar un singur traseu/rută dintre cele indicate,
fără să schimbe mijlocul de transport la o staţie intermediară, se va menţiona
traseul şi se va tăia/bara, în cerere, opţiunea pentru toate traseele. – în acest
caz eliberându-se un abonament valabil pe un singur traseu.
Cererea va fi însoţită de copia după carnetul de elev, vizat pentru anul
şcolar în curs (filele conţinând viza şi numele complet al elevului)

Cap. 2.
Instrucţiuni de completare a cererilor de eliberare a abonamentului lunar
de călătorie pentru elevi – cererea tip pentru aparţinător şi cererea tip
pentru elevii de la 14 ani inclusiv
care nu au domiciliul pe raza U.A.T. Municipiul Târgu Jiu
Pentru elevii care nu au domiciliul în Municipiul Târgu Jiu şi fac naveta,
ori locuiesc în Municipiul Tg-Jiu - în cămin, în gazdă sau cu chirie, ori la rude
ori necesită abonament pentru că locuiesc pe perioada cursurilor în Municipiul
Târgu Jiu, la distanţă de şcoala unde învaţă, se aplică prevederile H.G. nr.
435/28.05.2020 art. 5-11, astfel:
1. Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în
altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui
semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită
eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de
învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea
şcolară.
2. Unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea
prevăzută la pct.1, o adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat
la unitatea de învăţământ, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de
domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
3. În baza adeverinţei prevăzute la pct.1, operatorul de transport rutier
eliberează documentul de călătorie de tipul abonament sau alte documente-tip,
pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ (însoţită de
copia după carnetul de elev – filele conţinând viza pentru anul în curs şi numele
şi prenumele elevului).
4. O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului şi traseul
pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de
învăţământ.

Pentru facilitarea procesului de distribuire a abonamentelor, cererile şi
adeverinţele menţionate se depun şi se centralizează la unitatea de învăţământ pe
care o frecventează elevul – care ulterior trimite aceste documente la Societatea
Transloc S.A şi preia şi distribuie abonamentele către elevi, iar în cazuri
deosebite (dacă şcoala nu este de acord cu operaţiunea de centralizare preluare şi
distribuire abonamente), cererile însoţite de adeverinţe se pot depune personal
de elevi sau aparţinători la sediul Societăţii Transloc S.A. Tg-Jiu.

