
MODALITATE  PRIN CARE ELEVII POT SĂ ACHIZIȚIONEZE 

ABONAMENTE DE CĂLĂTORIE 

                         AN ȘCOLAR  2022 - 2023 

 

 

Odată cu începerea anului școlar 2022-2023, reamintim modalitatea prin care elevii pot 

să achiziționeze abonamente de călătorie pe liniile operate de RATBV S.A., începând cu data de 

05.09.2022: 

 

 

OPERATORUL DE TRANSPORT RATBV S.A. 

Elevii pot achiziționa următoarele tipuri de bilete sau abonamentele de călătorie de 

la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii: 

1. Abonament lunar gratuit pe toate liniile din Municipiul Brașov în situațiile de mai jos: 

– dacă elevul are domiciliul în Municipiul Brașov și unitatea de învățământ unde este școlarizat 

are sediul în Municipiul Brașov; 

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și unitatea de învățământ unde 

este școlarizat are sediul în Municipiul Brașov; 

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și tranzitează Municipiul Brașov 

spre unitatea de învățământ unde este școlarizat; 

2. Abonament lunar 1 linie cu reducere între localitățile membre ale AMDDTPBV și Brașov 

în situația de mai jos: 

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și utilizează pentru deplasarea la 

școală mijloacele de transport ale societății RATBV SA pe traseele din localitățile membre ale 

AMDDTPBV și Brașov. În acest caz, elevul va achita, în funcție de domiciliu, prețul unui 

abonament. Această sumă o va putea deconta sau solicita în avans de la unitatea de 

învățământ unde este școlarizat, la prezentarea documentelor justificative de transport: 

  



TRASEU 

PREȚ ABONAMENT 

(lei) 

CRISTIAN – BRAȘOV 57 

VULCAN – BRAȘOV 66 

RÂȘNOV – BRAȘOV 69 

ZĂRNEȘTI – BRAȘOV 102 

GHIMBAV – BRAȘOV 45 

CODLEA – BRAȘOV 63 

HĂLCHIU – BRAȘOV 84 

FELDIOARA-  BRAȘOV 105 

SÂNPETRU – BRAȘOV 39 

BOD – BRAȘOV 66 

HĂRMAN – BRAȘOV 57 

PREJMER – BRAȘOV 75 

TELIU – BRAȘOV 108 

VAMA BUZĂULUI – BRAȘOV 159 

TĂRLUNGENI – BRAȘOV 81 

BUDILA – BRAȘOV 81 

PREDEAL – BRAȘOV 105 

 

3. Bilete de călătorie între localitățile membre ale AMDDTPBV – Brașov în următoarea 

situație: 

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și este cazat la internat sau în 

gazdă în localitatea unde studiază și utilizează pentru deplasarea la școală mijloacele de 

transport ale societății RATBV SA pe traseele din localitățile membre ale AMDDTPBV. 

 


