Ca urmare a incheierii Conventiei între unitatea noastră şi Compania de Transport
Public ClujNapoca, vă comunicăm că se pot elibera abonamente pentru elevi,
astfel:
Art. 1. Tipurile de abonamente eliberate, conform art. 1 din HCL 63/2015,
sunt următoarele:
a) Legitimaţii de călătorie gratuita pe două linii de transport în comun tuturor
elevilor de la cursurile de zi, din învăţământul de stat şi particular, care folosesc
mijloacele de transport în comun pe ruta spre/şi de la şcoală.
b) Legitimaţii de călătorie gratuita pe două linii de transport în comun tuturor
elevilor de la cursurile de zi, din învăţământul de stat şi particular, care urmează, în
afara programului şcolar, diferite activităţi extraşcolare. Aceste activităţi pot fi
organizate de către şcoli, cluburi sportive, palate ale copiilor, administraţiile
judeţene ale taberelor şi bazelor sportive, turistice şi de agrement, cât şi de alte
instituţii de cultură, asociaţii şi fundaţii.
c) Abonamente cu reducere de 50% pe una sau două linii de transport în comun (la
alegere) elevilor de la cursurile de zi, din învăţământul de stat şi particular, în cazul
elevilor care locuiesc în proximitatea şcolii şi nu desfăşoară activităţi extraşcolare.
HCL 63/2015 precizează în Art. 2. a) că „elevii pot beneficia de o legitimaţie
gratuită pe maximum două linii de transport în comun, putând cumula, în cazul în
care îndeplinesc condiţiile, o linie gratuită pentru deplasarea la şcoală şi o linie
gratuită pentru deplasarea la activităţile extraşcolare.”
Astfel, elevii pot beneficia de gratuitate pe O LINIE de transport dacă folosesc
mijloacele de transport în comun pe ruta spre/și de la școală SAU DE DOUĂ
LINII de transport dacă urmează în afara programului şcolar, diferite
activităţi extraşcolare (OBLIGATORIU vor fi aduse adeverințe în acest sens).
Art. 2. b) Legitimaţiile de călătorie eliberate, în condiţiile art. 1, lit a şi lit. b,
vor fi valabile pentru elevii din clasele 0 – 11 intre 01.10.2016  30.09.2017 iar
pentru clasele XII – XIII (ani terminali) vor fi valabile pana la 31.07.2017.
Art. 2. c) Transportul elevilor, în condiţiile art. 1, lit a şi lit. b, se face pe
baza unei legitimaţii de călătorie pentru elevi, completata de CTP ClujNapoca SA,
pe baza tabelelor trimise de catre fiecare centru bugetar sau institutie particulara de
invatamant cu elevii care au indeplinit conditiile de acordare. Pentru anul şcolar
20162017, unităţile de învăţământ vor preda tabelele menţionate mai sus până în
19 septembrie 2016, iar eliberarea abonamentelor de către CTP ClujNapoca S.A.

către unităţile de învăţământ se va realiza până în 30 septembrie 2016. Pentru elevii
din anii terminali se vor intocmi liste separate.
Art. 2. d) Nu beneficiaza de legitimatii de calatorie in baza art. 2, lit a şi
lit. b, elevii care au avut nota scazuta la purtare in anul scolar anterior,
precum şi cei care absentează nemotivat de la activităţile extraşcolare.
Art. 2.e) Conditii de acordare:
 Carnet de elev vizat la zi de catre scoala;
 Legitimatie sau adeverinta care sa ateste faptul ca elevul frecventeaza
cursurile unei activitati extrascolare;
 Au completata declaratia pe propria raspundere a parintelui/tutorelui;
 Nu intra sub incidenta conditiilor prevazute la art. 4, alin. 2 din HCL
63/11.02.2015
Art. 2. f) Tabelele completate de catre fiecare institutie de invatamant vor
cuprinde urmatoarele date de identificare:





Numele si prenumele;
Adresa;
Codul numeric personal;
Codul carnetului de elev (nr. centruluinr. de ordine al scolii arondatenr.
matricol;
 Liniile de transport solicitate de elev  se vor menţiona liniile pe care
doreşte să călătorească
 Fotografie recenta (tip legitimatie/buletin) care va fi aplicata pe
legitimatia de calatorie. Pe spatele fotografiei va fi trecut numarul de
tabel și numărul de ordine din tabel, pentru identificare.
Recomandăm ca fotografiile să fie ataşate întrun plic completat pentru fiecare
clasă. Tabelele cu elevii claselor terminale să fie separat.
Art. 3. Eliberarea abonamentelor in baza art. 1, lit c cu tarif redus de 50% pentru
elevi pe una sau două linii (la alegere) se va face direct prin punctele de distribuţie
ale Companiei de Transport Public ClujNapoca S.A., pe baza carnetului de elev,
vizat de instituţiile de învăţământ pentru anul şcolar în curs. Aceste abonamente cu
tarif redus de 50% sunt nominale şi netransmisibile şi se eliberează lunar.
Art. 4. Elevii orfani sau proveniti din casele de copii, care urmeaza formele

de invatamant preuniversitar de stat, finantate de la bugetul local, in baza HCL
194/11.05.2010, beneficiaza de abonamente gratuite pe toate liniile. Acestea se
ridica lunar de la birourile de vanzare Opera si Sediu.

Ce aveţi de făcut:
1. Distribuiţi fiecărui elev din clasă un formular „DECLARAŢIE PE PROPRIE
RĂSPUNDERE (pentru deplasare la instituţia de învăţământ)” SAU
„DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (pentru activităţi
extraşcolare)”, în funcţie de caz.
Atenţie: „DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE (pentru activităţi
extraşcolare)” va fi însoţită de copie după legitimaţia sau adeverinţa în original
eliberată de instituţia unde se desfăşoară activitatea.
2. Solicitaţi fiecărui elev din clasă câte o poză tip legitimaţie/buletin,
RECENTĂ
3. Pe baza informaţiilor din declaraţiile scrise ale părinţilor, veţi completa
tabelul anexat cu text clar şi citeţ
Elevii orfani care beneficiază deja de abonament gratuit, şi doresc să îl
menţină, nu vor fi trecuţi în tabel.
IMPORTANT:
Anul acesta şcolar NU SE ACORDA legitimatii gratuite elevilor care au
avut nota scazuta la purtare din cauza absentelor in anul scolar
20152016.
 Veţi verifica pozele primite de la elevi, veţi scrie pe spatele fiecăreia
numărul tabelului şi numărul de ordine din tabel.
 Veti depune PERSONAL la secretariat tabelul completat si plicul cu
pozelele elevilor din clasa până LUNI, 19 SEPTEMBRIE 2016, ORA
12.00

