
Arhiva comunicate 2014 
06.01.2014 - Facilitati acordate in 2014 
În anul 2014 facilităţiile la trans portul în comun s e acordă aceloraş i categorii de cetăţeni ca ş  i în anul 2013. 
Vor fi prelungite automat abonamentele gratuite ale pensionarilor, ale beneficiarilor legilor 341/2004, 44/1994, 
309/2002 ş i ale cetăţenilor români cu domiciliul s tabil în Municipiul Timiş oara care au împlinit 70 de ani. Aceş tia 
nu vor mai trebui să se prezinte la chioş  curile RATT pentru activarea cardului de trans port. 
Pensionarii care nu au card de trans port RATT s unt aş teptaţi la oricare punct de vânzare al RATT, de luni pănă 
vineri între 6.00 ş i 21.30 pentru a primi cardul. Trebuie s ă aducă în original cartea de identitate, cuponul de 
pens ie de pe ultima lună (s au adeverinţă de la Cas a de Pens ii), decretul de lege (dacă sunt beneficiarii unei 
legi 
speciale). 
Elevii din clasele I-XII s unt invitaţi la chioş curile RATT cu buletinul de identitate (dacă au) ş i carnetul de elev 
vizat 
pentru anul ş colar în curs pentru a-ş i activa abonamentul pentru anul 2014. Gratuitatea s e men ţine până la 
pierderea calităţii de elev ş i es te valabilă ş i în perioada vacanţelor ş  cola re. 
Angajaţii as ociaţiilor care beneficiază de gratuitate pe trans portul în comun îş i vor activa abonamentele pentru 
anul 2014 la Centrul de abonamente de pe s trada Intrarea Doinei, nr.2, de luni pănă vineri între 6.00 ş i 21.00 pe 
baza buletinului de identitate şi a lis telor transmis e de as ociaţii. 
Toate celelalte categorii de beneficiari de reduceri la trans portul în comun îş i vor încărca abonamentele lunar 
sau 
la nevoie pe baza documentelor specifice la orice punct de vânzare RATT.  
Toţi călătorii care au facilităţi la trans portul în comun trebuie s ă aibă as upra lor după caz documentele 
doveditoare: buletin, cupon de pensie, decret, carnet de elev/student vizat la zi pe care le vor prezenta la  
solicitarea echipelor de control. 
Facilităţile la trans portul în comun se acordă pe baza HCL 192/23.11.2012, HCL 34/15.01.2013, HCL 
80/26.02.2013 ş i HCL 478/24.09.2013. 
29.12.2013 -Linie metropolitana noua: M43 Timisoara-Beregsau Mic 
Începând cu data de 03.01.2013 va funcţiona o nouă linie metropolitană care va face legătura între Timiş  oara ş i 
comuna Săcălaz. As tfel, autobuzele de pe linia M43 vor circula pe ruta Timiş oara – Săcălaz – Beregs ău Mare – 
Beregs ău Mic. Staţiile din Timiş oara ale liniei metropolitane vor fi urm ătoarele: s trada Grigore Alexandres cu; 
Bulevardul Cetăţii; Kaufland; Poligrafie; Adam Mulller Guttenbrunn. 

13.03.2014 -Modificari ale liniilor 11, 28 si 29. Update 19.03.2014 
Începând de luni 17 martie linia 11 troleibuze va întoarce la Piaţa Virgil Economu unde va avea ş i căpătul de 
linie. Troleibuzele 11 nu vor mai putea circula până la Arena Aquas port deoarece încep lucrările de modernizare 
pe trons onul dintre Calea Dorobanţilor ş i s ensul giratoriu s pre Aeroport. În contextul aceloraş i lucrări la partea 
caros abilă, autobuzele de pe liniile 28 ş i 29 n u vor mai circula până la Piaţa Virgil Economu. Noul traseu al linie 
28 va fi începând din 17 martie următorul: Calea Dorobanţilor – Strada Lalelelor – Strada Mătăs ari – Strada 
Uzinei şi retur. Se înfiinţează s taţia pe s trada Mătăs ari după inters ecţia cu s trada Lalelelor. 
Tras eul liniei 29 va fi urm ătorul: Strada Mătăs ari – Aleea Ghirodei – Strada Dunărea – Strada Câmpului – 
Strada 
Dunărea – Aleea Ghirodei – Strada Mătăsari – Strada Uzinei – Calea Dorobanţilor – Strada Lalelelor – Strada 
Mătăs ari. 
Pentru liniile 28 ş i 29 s e s us pendă s taţia Piaţa Virgil Economu, iar traseul din zilele nelucrătoare rămâne 
neschimbat. 
În măs ura pos ibilităţilor, în funcţie de condiţiile de trafic orarele troleibuzului 11 ş i a liniilor 28 ş i 29 vor rămâne 
neschimbate. 
Aces te modificări s unt valabile pentru perioada lucrărilor din zona Modern. 
UPDATE! Din 19 martie autobuzele Expres 7 opresc si in statia I.C. Bratianu in sensul spre Posta Mare. 

07.03.2014 - Modificare traseu E7. 
R.A.T.T. anunţă revenirea traseului Expres 7 la Traian Grozăves cu, în s patele Poş tei Mari. Modificarea intră în 
vigoare de luni, 10 martie când linia Expres 7 nu va mai avea capăt la s taţia Regina Maria ci la Poş  ta Mare. 
Deoarece accesul dinspre Bvd. Vasile Pârvan pes te pasajul Michelangelo încă nu es te des chis autovehiculelor, 
autobuzele Expres 7 vor circula de la Piaţa Mocioni, pe Splaiul Tudor Vladimires cu, pes te Podul Mitropolit 
Andrei 
Şaguna, prin Piaţa I.C. Brătianu până la Poş  ta Mare ş i retur. As tfel E7 pe porţiunea nouă de tras eu va op ri în 
următoarele s taţii: Pod Mitropolit Andrei Şaguna (în ambele s ensuri de circulaţie) ş i T.Groză ves cu. Trons onul 
liniei E7 dintre Piaţa Mocioni ş  i Abatorul din Freidorf rămâne nes chimbat. 
În condiţiile aces tei modificări orarul Expres ului 7 va fi adap tat noului tras eu. Orarele vor fi dis ponibile în s taţii 
ş i 
pe site www.ratt.ro în cursul zilei de vineri, 7 martie. 

03.02.2014 - Modificare orar 33 barat. 
Incepand de luni 3 februarie se modifica orarul la linia 33 barat intre ora 6.40 si 7.20. Va rugam sa verificati pe 
site noile plecari inspre Metro. 

28.01.2014 -Prelungirea liniei 33 barat 
Începând de joi 30 ianuarie tras eul liniei 33 barat care face legătura între Piaţa Veteranilor ş i Real/Metro s e 
prelungeş  te până la Piaţa Mocioni (Sinaia). Pe trons onul prelungit autobuzele vor opri în s taţiile liniei 33: Arta  



textilă, Iuliu Maniu, Brâncoveanu, Piaţa Mocioni. 
De asemenea, ambele s taţii din s ens ul giratoriu de la Real s e mută în parcarea fos tului hypermarket Real, 
actualul Auchan. 
Celelalte s taţii ale liniei 33 barat rămân nes chimbate. 
Datorită prelungirii de traseu apar modificări la orarul curs elor de pe aceas tă linie. Orarul es te dis ponibil în s 
taţii 
ş i pe www.ratt.ro. 

10.01.2014 -Deviere pe traseul liniei 28 
Începând de luni 13 ianuarie tras eul liniei 28 se deviază temporar de pe s trada Uzinei pe s trăzile: Lalelelor, 
Mis tral ş i Garofiţei. Se anulează s taţia de la s trada Uzinei în s ens ul s pre cartierul Criş an ş i se reînfiinţează s 
taţia 
Lalelelor. 
Strada Uzinei va fi închis ă temporar pe trons onul s trada Mătăsarilor – s trada Garofiţei pentru efectuarea unor 
lucrări de reabilitare. Lucrările s unt es timate s ă dureze din 13 ianuarie până în 10 februarie. După finalizarea 
aces tora autobuzele liniei 28 îş i vor relua tras eul. 

21.08.2014 -Deviere temporara a liniei E3 

R.A.T.T. anunţă că, în perioada 22.08 – 23.08. 2014, autobuzele de pe linia Expres 3 vor circula deviat, 

datorită lucrărilor de asfaltare de pe bulevardul Victor Babeş. Astfel, autobuzele de pe această linie 

vor circula deviat pe strada Cluj – bulevardul Michelangelo – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul 

C.D. Loga – strada Regele Ferdinand (tur) şi bulevardul Mihai Viteazu – Piaţa Bălcescu – strada 1 

Decembrie 1918 – strada Arieş (retur). Staţiile noi de pe traseul modificat sunt cele destinate 

mijloacelor de transport în comun. 

14.08.2014 -Program RATT in ziua 15 august (Sfanta Maria)  

Vineri, 15 august, mijloacele de transport in comun circula cu program de duminica. Punctele de 

vanzare RATT precum si parcarea si casieria acesteia de pe Take Ionescu nr. 56 sunt inchise in aceasta 

zi de sarbatoare.  

Sambata si duminica punctul de vanzare bilete si abonamente precum si casieria parcarii de pe Take 

Ionescu nr 56 va fi deschis incepand cu ora 6.00 pana la ora 22.00.  

08.08.2014 -Revenirea la traseul anterior pe linia 21 

 La cerea unor locuitorilor din cartierului Plopi care nu au agreat modificarea traseului liniei 21 

solicitată prin consiliul de cartier se revine la traseul de pe strada Canalul Bega începând cu data de 

11 august a.c.. Se reînfiinţează staţiile Rudolf Walter şi Albăstrelelor în direcţia cartierul Plopi spre 

Banatim.  

 De luni 11 august autobuzele 21 nu vor mai circula până pe strada Câmpului, iar staţiile Traian 

Demetrescu (la nr. 58 pe strada Albăstrelelor), Albăstrelelor (la intersecţia dintre strada Albăstrelelor 

şi Calea Moşniţei), Plastique Form (pe Calea Moşniţei în dreptul S.C. Plastique Form), Apateu, 

Levănţica, Căprioarei (pe strada Câmpului) se desfiinţează.  

Modificarea este valabilă doar la plecarea din cartierul Plopi spre capătul de liniei Banatim.  

 Programul de circulaţie revine la cel de dinaintea ultimei modificări.  

 În sensul de circulaţie Banatim-cartierul Plopi nu apar modificări la traseul liniei 21.  

05.08.2014 -Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului dc mediu Regia 

Autonoma de Transport Timisoara anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a 

Deciziei de incadrare emisa pentru proiectul ''Consolidare si recompartimentare cladire remiza 



depou,, schimbare de destinatie spatiu remiza depou in '' Muzeu de transport public C. Miklosi'', 

amenajare spatii activitati culturale in aer liber, amenajare cabina poarta, realizare 

imprejmuire,amenajare incinta'' in vederea realizarii ''Modificari la AC 1960/20.12.2012-Schimbare 

destinatie spatiu din remiza tramvai in ''Muzeu de transport public C. Miklosi'', modificari interioare  

si exterioare cladire poarta, construire imobil P (cafe bar), amenajare loc de joaca pentru copii si 

statie tramvai turistic,amenajare incinta, modificare imprejmuire,amplasare catarge si panouri 

publicitare'', propus a fi amplasat in localitatea Timisoara,str. Take Ionescu ,nr.56.  

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis,localitatea 

Timisoara,str.Liviu Rebreanu,nr. 18-18A si la sediul Regiei Autonome de Transport Timisoara,str.Take 

Ionescu, nr.56 in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14 

10.07.2014 -Program prelungit. (liniile 2,6,8, 14, 15, 16, 33 si E7)  

 Regia Autonomă de Transport Timişoara anunţă că în perioada 10.07-11.07.2014, pe parcursul 

desfăşurării Festivalului Jazz TM, programul unor linii de transport va fi prelungit până la ora 0100.  

Cursele care vor avea program prelungit sunt: liniile de tramvai 2, 6, 8, liniile de troleibuz 14, 15, 16 şi 

liniile de autobuz 33 şi E7. 

20.06.2014 -Se trece la circulatia dupa programul de vacanta 

 R.A.T.T. anunţă că, din data de 23.06.2014, odată cu începerea vacanţei şcolare, mijloacele de 

transport în comun vor trece la programul de vacanţă. Noile orare ale mijloacelor de transport în 

comun în perioada vacanţei şcolare pot fi găsite pe site-ul www.ratt.ro, la secţiunea orare, sau în 

staţii.  

 De asemenea, în perioada vacanţei şcolare cursele liniei metropolitane M44, cea care face legătura 

între Timişoara şi localitatea Becicherecu Mic, vor fi suspendate. 

19.06.2014 - Modificare traseu liniile 21 si 22. 

Începând cu data de 21 iunie, R.A.T.T. anunţă modificarea traseelor liniilor 21 şi 22 autobuze. Traseul 

liniei 21 va circula deviat doar pe porţiunea dintre strada Iosif Vulcan şi intersecţia Banatim. 

Autobuzul 21 cu plecare din cartierul Plopi va asigur legătura între zona Prinţul Turcesc/Piaţa Traian 

şi calea Buziaşului circulând pe strada Iosif Vulcan - strada Andrei Şaguna - strada Ion Mihalache - 

strada Ştefan cel Mare - strada Iepurelui - strada Ştefan Octavian Iosif – bulevardul Stan Vidrighin - 

Garaj Autobuze şi retur pe traseul cunoscut până la Şcoala Generală Plopi. Staţiile noi de pe traseul 

modificat sunt următoarele: Prinţul Turcesc, Piaţa Traian, Iepurelui, Banatim.  

 Actualul traseu al liniei 22 va fi prelungit de sâmbătă 21 iunie de la Apateu pe strada Torac, Calea 

Moşniţei, până la intersecţia cu strada Albăstrelelor. Noile staţii pe traseul liniei 22 modificat sunt 

următoarele: Plastique Form (staţii în ambele sensuri de circulaţie) şi Albăstrelelor (staţie de capăt). 

Cealaltă porţiune de traseu a liniei 22 rămâne neschimbată. 

18.06.2014 - Evaluare/selectie pentru calitatea de membru in CA al RATT. 

C.L.T. organizeaza evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de 

Admin istraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara  Cititi mai multe aici 

http://www.ratt.ro/conducere/concurs.pdf


14.06.2014 -Reluare traseu normal pentru liniile 15, 16 si E2 

S-a redeschis circulatia peste pasajul Michelangelo pe ruta Nord-Sud. Isi reiau traseul liniile de 

troleibuz 15 si 16 si linia autobuzului Expres 2. 

 Statiile I. C. Brătianu, Pod Mitropolit Andrei Saguna, UPT, Traian Lalescu si V. Babes sunt anulate 

începând cu după-amiaza zilei de sâmbătă 14 iunie. 

 Datorită revenirii pe traseul obisnuit apar mici modificări la orarele acestor linii. 

30.05.2014 -Prelungire traseu linia 5 

R.A.T.T. anunţă că începând cu data 1 iunie 2014 se prelungeşte traseul tramvaiului 5 de la Gara de 

Est la UMT, Victor Babeş, Virgil Economu, Prinţul Turcesc şi Piaţa Traian de unde reintră în traseul 

obişnuit spre capătul de liniei din Ronaţ. Prin urmare, începând de duminică, 1 iunie, linia 5 nu va mai 

întoarce la Gara de Est ci va circula pe traseul comun cu linia 2 din Piaţa 700, pe la Pădurea Verde şi 

retur.  

 Traseul linie 6 tramvaie rămâne neschimbat, acesta va întoarce la Gara de Est pe parcursul lucrărilor 

de pe Ştefan cel Mare 

29.05.2014 - Devierea liniilor E7, 28 şi 29.  

În perioada iunie-septembrie sunt programate lucrări la partea carosabilă pe strada Nicolae 

Andreescu pe unde circulă Expres 7. Prin urmare, începând de luni 2 iunie traseul liniei Expres 7 se 

deviază temporar de pe strada Budai Deleanu pe bulevardul Dâmboviţa, pe strada Ion Barac şi pe 

strada Ardealul până la Liceul Auto în ambele sensuri de circulaţie. Pe tronsonul  deviat staţiile sunt 

comune cu cele ale liniei 3 autobuze: Dâmboviţa,Vaslui, Păcii, Canton C.F.R. Toate celelalte staţii 

rămân neschimbate. De asemenea, orarul acestei curse rămâne neschimbat.  

 După finalizarea lucrărilor Expresul 7 îşi reia traseul.  

 De asemenea, având în vedere lucrările de modernizare şi de extindere a reţelelor de apă şi 

canalizare pe Calea Dorobanţilor, pe tronsonul cuprins între Calea Dorobanţilor şi sensul giratoriu 

Aeroport şi strada Palmierilor, în zilele lucrătoare, traseului l iniilor 28 şi 29 va fi modificat.  

 Începând de luni 2 iunie traseul liniei 28 va fi pe strada Uzinei, Calea Dorobanţilor, strada Lalelelor, 

strada Mătăsari, strada Uzinei şi reintră pe vechiul traseu. Staţia pe traseul modificat va fi pe strada 

Mătăsari după intersecţia cu strada Lalelelor.  

 Traseul liniei 29 va fi pe strada Uzinei, Calea Dorobanţilor, strada Lalelelor, Intrarea Carului, Aleea 

Ghirodei, strada Dunărea, strada Câmpului, strada Dunărea, Aleea Ghirodei, Intrarea Carului, strada 

Behela, strada Uzinei. 

28.05.2014 - Devierea liniei 32. 

 Începând de vineri 30 mai linia 32 care are traseul din Piaţa Mocioni (Sinaia) până la Gara de Sud va 

circula deviat de pe strada Emil Zola pe strada Steaua, strada Islaz, strada Bujorilor şi reintră pe 

vechiul traseu pe strada Emil Zola. Se înfiinţează două noi staţii pe tronsonul deviat: una pe strada 

Islaz şi una după intersecţia cu strada Bujorilor. Staţia de la Gara de Sud se mută pe strada Steaua.  



 Orarul autobuzelor de pe această linie rămâne neschimbat.  

 Modificarea de traseu este necesară deoarece se vor efectua lucrări la partea carosabilă între strada 

Ceferiştilor şi imobilele cu numerele 150-151 până la mijlocul lunii iunie. 

 

05.05.2014 - Suplimentare curse pe linia Expres 6. 

 Incepand cu data de 24 mai vor fi suplimentate cursele pe linia Expres 6 care circula de  la Piata 

Consiliul Europei pana la platforma PITT. Modificarea este valabila pentru zilele de sambata si 

duminica. 

24.04.2014 -Deviere circulatie pe liniile 4, 5, 6 si 21 

 R.A.T.T. anunţă întreruperea circulaţiei tramvaielor pe tronsonul dintre Piaţa Traian şi Piaţa Banatul 

începând cu data de 28 aprilie pentru a face posibilă demararea lucrărilor de reabilitare a tramei 

stradale şi a liniei de tramvai.  

 În perioada lucrărilor vor fi deviate liniile de tramvai 4, 5, 6 şi linia de autobuz 21. Linia 4 tramvaie va 

circula pe: Calea Torontalului- bvd. Cetăţii- Calea Bogdăneştilor -str. Coriolan Brediceanu - str. dr. 

Iosif Nemoianu - bvd. Regele Ferdinand - bvd. 16 Decembrie 1989 - str. Gh. Doja – str. 1 Decembrie – 

Calea Stan Vidrighin – Calea Buziaşului (AEM) şi retur.  

Linia 5 tramvaie va circula pe: Calea Bogdăneştilor – str. Coriolan Brediceanu – str. Proclamaţia de la 

Timişoara – bvd. Revoluţiei 1989 – bvd. 3 August 1919 – str Dacilor – str. M. Kogălniceanu – buclă 

Gara de Est şi retur.  

Linia 6 tramvaie va circula pe: Calea Torontalului – bvd. Cetăţii- Calea Bogdăneştilor -str. Coriolan 

Brediceanu – str. Proclamaţia de la Timişoara – bvd. Revoluţiei 1989 – bvd. 3 August 1919 – str. 

Dacilor – str. M. Kogălniceanu – buclă Gara de Est şi retur.  

 Staţiile vor fi cele folosite pentru celelalte linii de tramvai pe tronsoanele menţionate anterior.  

 De asemenea linia 21 autobuze va circula pe traseul existent până la strada Iepurelui şi va continua 

până pe strada Johan Heinrich Pestalozzi în sensul giratoriu şi retur. 

16.04.2014 -Deviere a liniei M35 si modificari ale liniei 46 

 Lucrările de pe Calea Dorobanţilor şi sensul giratoriu spre Aeroport au avansat încât este necesară 

devierea liniei de autobuz M 35 care face legătura între Timişoara şi Giarmata Vii. Traseul deviat este 

următorul: strada Simion Bărnuţiu – strada Gheorghe Adam – strada Avram Imbroane – Aleea 

Pădurea Verde – strada Giarmata Vii – localitate Giarmata Vii şi retur. Modificarea este valabilă din 

16 aprilie.  

 Se înfiinţează două noi staţii pe traseul deviat: V. Economu (pe strada Gheorghe Adam înainte de nr. 

101 – în carosabil) şi Victor Babeş (locaţia pentru staţia tramvaiului 1).  

 După finalizarea lucrărilor se va reveni la traseul iniţial.  

 De asemenea, cursele de pe linia 46 care circulau până la Colegiul Silvic se suspendă în perioada 

lucrărilor. Autobuzul 46 circulă din 16 aprilie pe traseul Bastion-Gara de Est-Muzeul Satului şi retur 



20.03.2014 -Statii noi pe liniile E4 si E4 barat 

Incepand de vineri 21 martie se vor înfiinţa două staţii provizorii pe liniile Expres 4 şi Expres 4 barat în 

actuala staţie de troleibuz Arena Aquasport în sensul spre Aeroport şi în alveola din dreptul 

campingului în sensul spre Bastion.  

 Staţiile vor fi funcţionale temporar ţinând seama de stadiul lucrărilor dintre calea Dorobanţilor şi 

Calea Lugojului. Orice restricţii de circulaţie impuse de executant vor putea atrage şi suspendarea 

acestor două staţii. 

08.01.2014 -Rezultatul chestionarului privind satisfactia clientilor 

vedeti documentul aici 

 

06.01.2014 -Facilitati acordate in anul 2014 

În anul 2014 facilităţiile la transportul în comun se acordă aceloraşi categorii de cetăţeni ca şi în anul 

2013.  

 Vor fi prelungite automat abonamentele gratuite ale pensionarilor.... 

Cititi mai multe aici 

 

16.12.2013 -Rezultatul selecţiei/evaluarii pentru ocuparea postului de director general la Regia 

Autonomă de Transport Timişoara: vedeti documentul aici 

12.12.2013 -Rezultatul selectiei dosarelor de concurs 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de director general la Regia 

Autonomă de Transport Timişoara: vedeti documentul aici 

http://www.ratt.ro/comunicat1.html
http://www.ratt.ro/comunicat1.html
http://www.ratt.ro/final.pdf
http://www.ratt.ro/rezultat.pdf

