
Anunt-  Abonamente de transport pentru elevii din Cluj-Napoca 

 

Incarcarea  Abonamentelor gratuite de transport pentru anul școlar 2021-2022 pentru 

elevii scolarizati in Cluj-Napoca, cu domiciliul stabil in Cluj Napoca se va efectua astfel: 

 

1. Elevii care detin pe card Abonamentul cu 120 de calatorii/luna in Cluj-Napoca,  valabil 

pana la 30.09.2021, pot prelungi abonamentul la toate  AUTOMATELE din statii si la 

Centrele de vanzare carduri. Prelungirea la AUTOMATE se poate face pana la data de 

30.09.2021. Dupa data de  01.10.2021 toate abonamentele de pe carduri se vor incarca numai 

la Centrele de vanzare carduri. 

Instructiunile pentru prelungirea abonamentului  la Automate le gasiti pe site-ul nostru  

http://ctpcj.ro/index.php/ro/ticketing/  si pe automate. 

 

2. Pentru elevii care detin cardul de transport dar nu au avut abonament pe anul 2020-

2021 abonamentele se incarca pe card la Centrele de vanzare carduri pe baza domiciliului 

stabil (Carte de identitate elev/ parinte/ Tutore legal) si a carnetului de elev vizat la zi + copii 

dupa documente. 

 

3. Pentru elevii care nu au mai avut card, abonamentul si primul card se emit prin 

Unitatile de invatamant, pe baza unui Tabel pe clase insotit de fotografiile elevilor si Cererile 

de emitere Card sau de la Centrele de vanzare carduri pe baza domiciliului stabil (Carte de 

identitate elev/ parinte/ Tutore legal), carnetului de elev vizat la zi + copii dupa documente, o 

fotografie recenta si Cererea de emitere Card. 

 

La punctul 3, pentru a elimina documentele, copiile si formularele in format de hartie 

solicitate la chioscuri, aveti optional posibilitatea sa depuneti on-line  Cererea pentru 

Abonamentul de transport,  pe site-ul Primariei Cluj-Napoca  https://e-

primariaclujnapoca.ro/ctp/  ,   urmand ca dupa aprobarea acesteia sa va prezentati la Centrele 

de vanzare CTP  pentru eliberarea cardului si a abonamentului solicitat. 

 

Primaria Cluj-Napoca, prin serviciile on-line oferite, vine in intampinarea cetatenilor 

pentru eliminarea birocratiei si evitarea aglomeratiei de la ghisee.  
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