
ANUNŢ 
S.C. TROLEIBUZUL S.A 

 
Începând cu data de 01.06.2019, se introduce următorul traseu: 

 
TUR: 1 MAI - GALERIA - BCR - SPITAL - OZANA - HOTEL CENTRAL - GARĂ - CĂPRIOARA - 
ŞTRAND - BARAJ - DEBARCADER - POPAS PÂRÂUL RECE - CANTON - BÂTCA DOAMNEI. 
 
RETUR: BÂTCA DOAMNEI - CANTON - POPAS PÂRÂUL RECE - DEBARCADER - BARAJ - ŞTRAND 
- CĂPRIOARA - GARĂ - BLOC TURN - SPITAL - GAROFIŢA ŞCOALA NR. 1 - 1 MAI. 
 
 Cu următorul program GAROFIŢA - ŞCOALA NR. 1 - 1 MAI 
- Program valabil lunile iunie-august; 
- Perioada ianuarie-mai şi septembrie-decembrie se efectuează numai cursele spre Bâtca Doamnei. 
 

LUNI - VINERI SÂMBATĂ - DUMINICĂ 
1 MAI ŞTRAND BÂTCA DOAMNEI 1 MAI ŞTRAND BÂTCA DOAMNEI 
7:00 7:20 7:30 7:00 7:20 - 
8:00 8:30 - 8:00 8:20 8:30 
9:00 9:30 - 9:00 9:30 - 
10:00 10:30 - 10:00 10:30 - 
11:00 11:30 - 11:00 11:20 11:30 
12:00 12:30 - 12:00 12:30 - 
13:00 13:30 - 13:00 13:20 13:30 
14:00 14:20 14:30 14:00 14:30 - 
15:00 15:20 15:30 15:00 15:20 15:30 
16:00 16:20 16:30 16:00 16:30 - 
17:00 17:30 - 17:00 17:30 - 
18:00 18:20 18:30 18:00 18:20 18:30 

Nr. curse = 12 curse Nr. curse = 12 curse 
Ore traseu = 11:30 ore Ore traseu = 11:30 ore 
Total km = 184 km Total km = 184 km 
Lungime cursă: 1 Mai - Ştrand = 6 km 
                            1 Mai - Bâtca Doamnei = 10 km 
 
Pe acestă cale, anunţăm publicul călător din Bâtca Doamnei că, potrivit HCL nr. 402/18.12.2018, pot beneficia 
de facilităţi pe mijloacele de transport pentru anul 2019, următoarele categorii de persoane: 
- veteranii şi văduvele de război; 
- persoanele persecutate din motive politice, etnice, deportaţii şi cei care au satisfăcut stagiul militar în cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961; 
- persoanele cu handicap grav şi accentuat; 
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 



- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora; 
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
- beneficiarii de ajutor social care efectuează ore de acţiuni de interes local; 
- preşcolarii şi elevii care locuiesc în alte zone decât în cele arondate şcolii şi care provin din familii ale căror 
venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la 850 lei; 
- părinţii beneficiari de ajutor social care însoţesc copiii la grădiniţă şi în clasa I; 
- elevii care au obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele naţionale; 
- elevii sportivi medaliaţi la concursurile naţionale şi internaţionale; 
- persoanele fără venituri în vârstă de peste 65 de ani; 
- pensionarii ale căror venituri lunare se situează până la 1.200 lei lunar. 


