
Anexa 1 

 
 CERERE  

privind eliberarea de titluri de calatorie gratuite pentru elevi in transportul public  
local din Municipiul Bistrita, in baza Legii 1/2011,  

in anul scolar 2022-2023 
 
Subsemnatul/a _____________________________________ 
_______________________________________, in calitate de: 

 părinte/ tutore/reprezentant legal 
 elev;  

 

solicit eliberarea documentelor de transport gratuit pe traseele din Municipiul Bistrita si localitățile 
componente, pentru:  

 elevul/a ________________________________________________la scoala _______________________ 
    nr. matricol ____________ , clasa _____ (  ultimul an de scoala), cu domiciliul in localitatea ____________ 
 
cu valabilitate pentru anul scolar in curs, lunile: *)  

 SEPTEMBRIE 
 OCTOMBRIE      
 NOIEMBRIE    
 DECEMBRIE 
 IANUARIE                
 FEBRUARIE 

        MARTIE  
         APRILIE      
    MAI  
 IUNIE  
  IULIE 
         AUGUST 

Suport abonament elev:  

 Card galben: 6 lei/bucata  

 Bratara portocalie: 10 lei   

 Bratara albastra: 10 lei   

 Nici unul: am deja 
Serie: ________________________ 

 
Cardul de transport se poate incarca pentru orice perioada cuprinsa intre data prezentei cereri/ 
data solicitata pana la data inceperii urmatorului an scolar, pentru perioade de 30 de zile 
calendaristice; 

 

 
 *) Inteleg  si imi asum faptul ca abonamentul va fi incarcat DOAR pentru lunile selectate, orice incarcare ulterioara va trebui realizata la punctul fix de 
vanzare al Transmixt din str Rodnei, in baza unei cereri scrise.   
 

Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport acordate in baza dispozitiilor legale, alaturat depun:  

 Carnet elev vizat pe anul scolar in curs completat cu datele scolii si numarul matricol al elevului, in copie, sau,  
daca scoala nu emite carnet de elev, se va prezinta adeverinta elev;( Adeverinta elev care atestă calitatea de elev înmatriculat la 
unitatea de învățământ, dreptul de a beneficia de transport gratuit si perioada pentru care a fost eliberata, nr matricol, in original); 

 Poza pentru imagine digitala a beneficiarului, daca carnetul de elev nu are poza aplicata. Poza se prezinta la ghiseu pentru a fi 
scanata (si restituita) sau se va face o poza a elevului cu dispozitivele sistemului de emitere carduri de transport. 

Subsemnatul, declar ca, inainte de semnarea prezentei cereri, am fost informat cu privire la urmatoarele: 
Transmixt procesează datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere și în baza actelor depuse, în vederea 
emiterii/gestionării/încasării abonamentelor/cardurilor/legitimațiilor de călătorie gratuite conform Legii 1/2011 și HG 435/2020. 
Transmixt S.A va transfera datele cu caracter personal furnizate către Primăria Mun. Bistrita și, daca este cazul, către instituțiile de 
învățământ de care apartine beneficiarul în vederea verificarii dreptului de a beneficia de gratuitati la transport si a decontului transportului. 
Datele personale furnizate sunt prelucrate pe toata perioada anului școlar în curs si arhivate pentru inca un an calendaristic. 
Transmixt S.A a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor 
accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii dezvaluirii accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala. 
Am luat la cunostinta despre drepturile pe care le am in calitate de persoana vizata sau reprezentant legal al persoanei vizate: dreptul de 
a fi informat, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 
opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune plangere la 
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) 
Pentru exercitarea acestor drepturi este suficienta transmiterea unei solicitari la sediul Transmixt S.A din Bistrita, str. Crainimatului, nr. 3 
sau prin e-mail la adresa office@tmxbn.ro in atentia responsabilului desemnat cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul 
Transmixt SA. 

Subsemnatul: 

Am inteles ca Transmixt S.A trebuie sa confirme identitatea mea/a persoanei vizate si ca, in scopul localizarii datelor personale 
corespunzatoare, ar putea fi necesar sa furnizez si alte informatii mai detaliate. 

Am inteles si imi asum faptul ca am obligatia sa anunt orice schimbare a unitatii de invatamant catre Transmixt S.A.  

Confirm faptul ca informatiile furnizate de mine prin aceasta cerere sunt reale si corecte. Inteleg faptul ca daca am furnizat informatii 
nereale, operatorul de transport imi va anula de drept documentul de calatorie, fara nicio notificare prealabila. 

Precizez ca am luat la cunostinta despre prevederile din Codul Penal Roman, potrivit carora declaratia necorespunzatoare adevarului 
constituie infractiune de fals privind identitatea si declar pe proprie raspundere ca nu am avut, ca nu am folosit alte nume si date inafara 
celor inscrise/atasate la prezenta cerere. 

Data_________________        Semnatura_______________________ 

 

Nota : Pentru cererile trimise on-line pe adresa de e-mail  elevi@transmixtbn.ro, formularul este valabil fara semnatura 
olografa/digitala, prin bifarea casutei de mai jos:  

  Subsemnatul________________________ sunt de acord cu procesarea cererii trimise fara semnatura olografa sau digitala 
si o recunosc in relatia cu Transmixt SA.  

http://www.dataprotection.ro/
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