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INTRARE / I E ŞJR: NR. 119 
Precizări privind modalitatea de acordare a 

sumelor forfetare pentru elevii care sunt şcolarizaţi, în judeţul Ilfov, 
în altă localitate decât localitatea de domiciliu 

Pentru a clarifica unele aspecte cu prav1re la acordarea sumei forfetare vă 
rugăm să aveţi În vedere faptul că cei doi mari operatori de transport public 
din Regiunea Bucureşti-Ilfov acordă gratuitate 100°/o elevilor din 
Învaţământul preuniversitar. 

STB: 
https://stbsa. ro/red uce ri-si-gratu itati 

Beneficiază de gratuitate elevii din învăţământul acreditat/autorizat, preşcolar, primar, gimnazial, 
liceal, special, profesional şi postliceal, care frecventează o unitate de învăţământ din Municipiul 
Bucureşti sau Judeţul Ilfov, pe baza cardului de transport încărcat cu abonament metropolitan 
valabil. Cardul de transport poate fi încărcat cu abonament metropolitan lunar sau anual. În cazul 
elevilor care se află în ultimul an de studiu, abonamentul metropolitan anual este valabil până la data 
de 30 septembrie, inclusiv. 

Documente necesare pentru acordarea gratuităţii la procurarea abonamentului metropolitan lunar 
sau anual: 

• carnet de elev vizat pentru anul în curs, cu semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ 
emitentă şi toate câmpurile completate - nume/prenume, adresă , CNP; 

• certificat de naştere I C.I. I Paşaport I Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar 
pentru consultare fără a fi scanat) ; 

• certificat de căsătorie/ Hotărâri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor 
publice (dacă este cazul, atunci când intervine o schimbare ce nu reiese din documentele 
prezentate). 

https://stbsa. ro/youth tb 
YouthTB este noua aplicaţie mobilă a Societăţii de Transport Bucureşti - STB SA, 
dedicată elevilor şi studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ acreditate 
din Municipiul Bucureşti sau Judeţul Ilfov, pentru obţinerea abonamentului gratuit 
de transport dedicat elevilor, şi cu 50% discount pentru studenţi. 
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Noua aplicaţie permite obţinerea abonamentelor metropolitane valabile în 
perioada anului şcolar, pe toate liniile de transport public de suprafaţă din 
Regiunea Bucureşti - Ilfov, indiferent de operatorul de transport, fără a fi necesară 
deţinerea unui card de transport. 
Pentru a putea beneficia de abonament gratuit, utilizatorul trebuie să aibă statutul 
de elev înscris la o unitate de învăţământ acreditată din Municipiul Bucureşti sau 
Judeţul Ilfov. 
Studenţii pot beneficia de abonament cu 50% reducere, în următoarele condiţii: 
- sa aibă vârstă de până la 26 de ani, 
- să fie înmatriculat la o instituţie de învăţământ superior acreditată din Municipiul 
Bucureşti sau Judeţul Ilfov, forma de învăţământ cu frecvenţă. 
Confirmarea statutului de elev sau de student se face automat prin intermediul 
aplicaţiei, pe baza CNP-ului completat la înregistrarea contului. 

Liniile de transport STB care operează în judeţul Ilfov pot fi vizualizate 
https://stbsa.ro/ora statii (detaliere trasee). 
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METROREX: 
htti;i://www. metrorex.roLtitluri de 

Abonament lunar pentru elevi 
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- nominal, 
- suport card contactless reincarcabil, 
- cu temporizare 15 minute. 

Gratuitatea este acordată conform Hotararii nr 435/2020, capitolul IV, art 20, pct 2 
"Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional-inclusiv postliceal, liceal 
acreditat/autorizat beneficiaza de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe baza 
de abonament lunar, pe tot parcursul anului scalar". 

Elevii care beneficiază de aceste gratuităţi nu sunt eligibili pentru a primi 
suma forfetară. 

În vederea acordării În legalitate a sumei forfetare către beneficiari, 
Inspectoratul Şcolar Judetean Ilfov va reveni cu precizări imediat după 
Întâlnirea cu reprezentantii STB. 
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