
Decontarea abonamentului de transport public în comun (STB) 

 

În conformitate cu articolul 205, alineatul (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, studenții au dreptul la decontarea a 50% din costul 

abonamentelor de transport local în comun, fondurile aferente fiind alocate Universității Naționale de 

Arte din București de la bugetul de stat. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază 

de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al Ministerului Educației. 

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. Astfel, din bugetul Ministerului 

Educației se asigură o reducere de 50% pentru abonamentele la transportul local în comun, astfel 

că toți studenții Universității Naționale de Arte din București în vârstă de până la 26 de ani, din 

ciclul de studii universitare de licență și master, înmatriculați la programe de studii la formă de 

învățământ cu frecvență, beneficiază, în final, de gratuitate la transportul local în comun, 

achitând la 50% din valoarea abonamentelor și, ulterior, suma fiindu-le rambursată de către 

UNAB în baza documentelor justificative de decont, din fonduri de la bugetul de stat. 

 

Studenții care doresc să-și deconteze abonamentele STB, trebuie să parcurgă următoarele etape: 

a) Obținerea unui card ACTIV Nominal eliberat gratuit la prima emitere, la orice Centru de Emitere și 

Reîncărcare Carduri al STB SA, pe baza BI/CI și a legitimației de student avizată la zi; 

b) Procurarea, de la chioșcurile STB, abonamentele de transport în comun, pe baza cardului ACTIV, a 

legitimației de student și a CI/BI; 

c) Decontarea restului de 50% la Biroul social din cadrul UNAB. Studenții fiecărei facultăți din cadrul 

UNAB au dreptul sa deconteze abonamente lunare reduse 50%. 

Procedura prin care studenții UNAB beneficiază de decontarea abonamentelor Societății de 

Transport București (STB) pentru transportul local în comun, pe baza prezentării la Biroului social 

din incinta Biroului Acte de Studii et. 1 camera 17 a următoarelor documente:  

1. copie după actul de identitate – se aduce o singură dată, la prima decontare;  

2. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original (Chitanțele care nu 

au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului ACTIV, se pot deconta numai dacă se prezintă 

de la Direcția Generală a STB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului 

pierdut sau printscreen din contul de pe pagina https://online.stbsa.ro);  

3. copie după cardul STB cu numele studentului și seria cardului lizibile; 

4. extrasul de cont – se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont se 

modifică. 

5. NU se consideră valide pentru decontare documentele de transport care conțin ștersături, 

modificări sau adăugiri, care sunt deteriorate sau ilizibile. 

  Precizăm  că, după prima decontare, bonul fiscal de achiziționare a abonamentului 

ștampilat pe verso – în original, se depune la cutia de abonamente aflată la intrarea în universitate, 

lângă scară, pe spetele bonului se va specifica obligatoriu numele/prenumele, specializarea și anul 

de studiu.  

Decontarea abonamentelor studenților se face astfel:  

1. pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face în luna în curs;  

2. pentru documentele depuse ulterior după data de 14 a fiecărei luni, decontarea se face în luna  

următoare celei în care au fost depuse documentele. 

 

Abonamentele se decontează doar achiziționate pentru perioada cursurilor universitare. În timpul 

vacanțelor, studenții nu beneficiază de decontarea transportului în comun. 

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail serviciul.social@unarte.org 

http://www.ratt.ro/
http://www.ratt.ro/

