Serie Card Transport …………………

Catre CTP CLUJ-NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989,nr.128-130

CERERE DE EMITERE A CARDULUI DE CĂLĂTORIE
Subsemnatul, NUME..................................................PRENUME............................................................
CNP..........................................................…., ADRESA ( judet, localitate, strada, numar, bloc, /ap)
...........................................................................................................…………………………………………………
……………………………………………………………….. TELEFON ………….………………………..…,
STUDENT

□

MASTERAND

□

DOCTORAND

□

UNIVERSITATEA: …………………………………..
FACULTATEA: …………………………………………
ANUL DE STUDIU:…………………………. ESTE AN TERMINAL?: DA

□ ( depinde de Facultate)

NUMAR MATRICOL: ………………………….
TIPUL CARDULUI NEBANCAR :…………………:
Acard/A Kártya (AC), City Card Student(CC), Euro<26(EU), ISIC(IS) , Omnipass(OP), StudCard (SC).
INDEPLINESC CONDITIILE DE MAI JOS SI SOLICIT ABONAMENTUL CORESPUNZATOR:

BIFEZ
categ.

Categorie studenti

Tip de abonament

LINII

1. Studentii si masteranzii, cu varsta<26 de ani la “frecventa G0012 abonament gratuit
doua linii
- buget (zi-buget)”
*posesori de card nebancar
2. Studentii si masteranzii, cu varsta<26 de ani la ”frecventa R0013 abonament cu
reducere doua linii
- buget (zi-buget)”
*neposesori de card nebancar
3. Studentii si masteranzii, la “frecventa - taxa(zi-taxa)” si R0014 abonament cu
Studentii si masteranzii la “frecventa buget” care au varsta > reducere doua linii
de 26 de ani
*posesori de card nebancar
4.Studentii si masteranzii UBB cu varsta<26 de ani la
G0012 abonament gratuit
“frecventa - taxa (zi-taxa)” orfani sau proveniti din casele doua linii
de copii
*posesori de card nebancar
5. Doctoranzii UBB cu varsta<26 de ani la “frecventa buget (zi-buget)”
*posesori de card nebancar

G0012 abonament gratuit
doua linii

6. Doctoranzii la “frecventa” *posesori de card nebancar

R0015 abonament cu
reducere una linie

7. Studentii si masteranzii cu varsta<26 de ani la “frecventa
- buget (zi-buget”) orfani sau proveniti din casele de copii
(U.S.A.M.V. Cj-N, Universitatea de Arta si Design Cj-N,
Academia de Muzica Gheorghe Dima, U.M.F. Iuliu Hatieganu)

G0016 abonament gratuit
toate liniile in conformitate
cu conventiile incheiate cu
cele 4 universitati

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, CUI 201195, J12/66/08.02.1991 cu sediu în Cluj-Napoca,
b-dul 21 Decembrie 1989, nr.128-130 tel. 0264 430919, fax: 0264 430931, website: www.ctpcj.ro, email:
secretariat@ctpcj.ro, vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CTP și
drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale in
vigoare. CTP prelucreaza datele persoanelor vizate in conditii de legitimitate, implementand permanent masuri tehnice si
organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu
prevederile GDPR.
Subsemnatul declar ca am primit instructiuni privind utilizarea Sistemului de vanzare si taxare automata a titlurilor
de calatorie, am inteles modul de utilizare al acestora precum si faptul ca sunt de acord sa respect instructiunile si regulile de
utilizare ale Sistemului de vanzare si taxare automata a titlurilor de calatorie, asa cum sunt ele specificate in pliantul scris si
pe site-ul www.ctpcj.ro .

DATA...........................

SEMNĂTURA............................

