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Abonamente FC Universitatea Cluj 2021/2022

FC Universitatea Cluj lansează abonamentele pentru sezonul 2021/2022.

Abonamentele sunt valabile pentru partidele pe care FC Universitatea Cluj le va disputa pe teren
propriu în sezonul 2021/2022 şi pentru meciurile de pe teren propriu din Cupa României.

Strategia de vânzare a abonamentelor are la bază trei campanii distincte:

 Campania online de pre-sale, dedicată exclusiv celor care au deţinut un abonament în
sezonul 2020/2021, stagiune în care suporterii nu au avut acces pe stadion din cauza
pandemiei cauzate de virusul COVID-19.

 Campanie de pre-sale în punctele fizice de vânzare ale FC Universitatea Cluj.
 Campania propriu-zisă – vânzarea generală de abonamente

1. Campania online dedicată exclusiv actualilor abonaţi

Se desfăşoară în perioada 17 iunie 2021 - 22 iunie 2022, se adresează exclusiv celor care au avut
un abonament FC Universitatea Cluj pentru sezonul 2020/2021 şi le oferă acestora posibilitatea
de a-şi alege locul în stadion pentru noul sezon. Locurile rezervate sezonul trecut nu vor putea fi
alese și în această stagiune, întrucât legislația în vigoare permite accesul unui număr de
persoane echivalent cu 25% din capacitatea stadionului, păstrându-se regulile de delimitare și
de distanțare socială.

Abonaţii din sezonul 2020/2021 care au achiziționat un voucher de precomandă online a
abonamentului, pe www.bilete.ro, vor primi pe mailul pe care l-au furnizat in timpul procedurii
un link personalizat, cu procesul de cumpărare pentru un loc în stadion. Valabilitatea link-ului
este până în 23 iunie 2021. Abonaţii vor putea, astfel, să îşi reînnoiască online abonamentul și să
își aleagă locul dorit.

Cei care nu vor primi în acest interval link-ul personalizat sunt rugați să trimită mail pe adresa
bilete@fcuniversitateacluj.ro sau office@bilete.ro .

2. Campania dedicată exclusiv actualilor abonaţi în locațiile fizice

Abonaţii din sezonul trecut care şi-au făcut abonament la standul din Iulius Mall sau la
magazinul din incinta Cluj Arena sunt aşteptaţi în aceleași locaţii, în perioada 22 iunie 2021 - 30
iunie 2021, pentru a-şi reînnoi abonamentul pe locurile ce vor fi disponibile. Abonaţii trebuie să
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se prezinte la standul din Iulius Mall sau la magazinul oficial FC Universitatea Cluj având asupra
lor cartea de identitate şi vechiul abonament.

3. Campania generală de vânzări

După expirarea perioadei de pre-sale de două săptămâni, 1 iulie 2021 - 30 august 2021, dedicată
exclusiv abonaţilor din sezonul precedent, toate locurile care nu au fost reînnoite se vacantează
şi vor fi disponibile la vânzarea generală.

Campania generală de vânzare a abonamentelor FC Universitatea Cluj pentru sezonul
2021/2022 demarează în data de 1 iulie 2021 şi se finalizează în data de 31 august 2021.

Preţurile abonamentelor şi biletelor de meci pentru sezonul 2021/2022 sunt următoarele:

Preț abonamente și bilete sezon 2021/2022 *

Sector Preţ întreg
abonament

Preţ membri Preţ elevi / studenţi /
pensionari

Preţ
bilet

Preţ elevi
/ studenţi

/
pensionar

i
Peluza

1
119 lei 100 lei 70 lei 10 lei -

Tribun
a 2

191 lei 150 lei 105 lei 15 lei 8 lei

Tribun
a 1 VIP
etaj 4

520 lei 400 lei - 40 lei -

Tribun
a 1 VIP
etaj 3

910 lei - - 70 lei -

* Conform legii în vigoare cu privire la accesul suporterilor în stadion, la Tribuna 1 – VIP etaj 3
vor fi disponibile 10 locuri.
* La preţul fiecărui card de abonament emis se adaugă 10 lei, reprezentând taxa de procesare a
cardului. Aceeaşi taxă va fi achitată şi în cazul pierderii sau deteriorării cardului de abonament
pe parcursul sezonului.

* Reducerile nu se cumulează! Se aplică reducerea ce mai mare, respectiv preţul cel mai mic.
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 Abonamentele cu reducere pentru elevi / studenţi / pensionari se pot achiziţiona doar
de la standul FC Universitatea Cluj din Iulius Mall Cluj sau de la magazinul din incinta Cluj
Arena şi doar cu prezentarea unui carnet de elev / student vizat la zi sau a unui talon de
pensie, alături de cartea de identitate. Cu un carnet de elev/student sau un talon de
pensie se poate achiziţiona un singur abonament.

 Pentru achiziţionarea (online pe www.bilete.ro, la standul din Iulius Mall Cluj sau la
magazinul oficial de la Cluj Arena) a unui abonament cu reducere pentru membrii FC
Universitatea Cluj este necesară prezentarea seriei cardului de membru.

 La achiziţionarea unui abonament de pe platforma www.bilete.ro, cardul va fi livrat prin
curier, într-un termen de 72 de ore. Taxa de curierat cade în sarcina abonatului.

FAMILY ZONE ŞI POLITICA DE PREŢURI PENTRU COPII

 La partidele de pe Cluj Arena ale FC Universitatea Cluj, copii cu vârsta
între 1 și 14 ani au acces doar însoţiţi de un adult.

 Din acest sezon, FC Universitatea Cluj amenajează pe Cluj Arena o zonă
destinată familiilor cu copii.

 În „Family zone”, situată la Tribuna 2, în sectorul 2M1, au acces doar
familiile cu cel puţin un copil sub 14 ani.

 În „Family zone”, fiecare adult poate intra însoţit de maxim 4 copii, iar
politica de preţuri pentru abonamente este următoarea

o Copiii cu vârsta până la 7 ani inclusiv beneficiază în „Family Zone”
de abonament cu preţ zero (0), pentru care se plăteşte doar taxa
de administrare card (10 lei).

o Copiii cu vârsta între 8 şi 14 ani inclusiv beneficiază în „Family
Zone” de abonament cu reducere de 50% faţă de preţul întreg
pentru Tribuna 2 (96 lei, faţă de 191 lei), la care se adaugă taxa de
administrare card (10 lei).

o Adulţii care îi însoţesc pe copii în „Family Zone” vor plăti
abonamentul pentru Tribuna 2: 191 de lei / 105 de lei pentru
pensionari / 150 de lei pentru membrii FC Universitatea Cluj, la
care se adaugă taxa de administrare card (10 lei).

 La Tribuna 2, în afara „Family zone”, copii cu vârsta între 1 şi 7 ani
inclusiv, obligatoriu însoţiţi de un adult, plătesc 50% din valoarea
abonamentelor, respectiv 96 lei, la care se adaugă taxa de administrare
card (10 lei).

http://www.bilete.ro
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 Copiii de la vârsta de 8 ani intră în categoria elevilor şi beneficiază de
abonamente la Tribuna 2, la preţul de 105 de lei, respectiv la Peluza 1 –
70 de lei, la care se adaugă taxa de administrare card (10 lei).

Pentru informaţii şi sesizări, puteţi trimite un mail pe adresa bilete@fcuniversitateacluj.ro sau
office@bilete.ro .

CONDIȚII GENERALE DE ACCES
FC Universitatea Cluj emite abonamente pentru sezonul 2021/2022.

Având în vedere legislația națională în vigoare privind desfășurarea evenimentelor sportive pe
timp de pandemie de COVID-19, la meciuri pot asista următoarele categorii de persoane:

A. Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; documente necesare la intrare pe
stadion: adeverința de vaccinare (pe hârtie sau pe telefon) și un act de identitate;

B. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
înaintea începerii meciului; documente necesare la intrare pe stadion: adeverință care
certifică rezultatul negativ (emisă de un centru medical acreditat) și un act de identitate;

C. Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2; documente necesare la intrare pe stadion: testul
care confirmă infectarea cu virusul SARS-CoV-2 sau adeverința de vindecat și un act de
identitate;

D. Persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat de o unitate medicală al unui test
antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înaintea începerii meciului; documente necesare
la intrare pe stadion: adeverința care certifică rezultatul negativ (emisă de un centru
medical acreditat) și un act de identitate.

Testele achiziționate din farmacie nu sunt valabile.

La intrarea pe stadion, toți participanții vor fi supuși unui triaj epidemiologic. Masca este
obligatorie astfel încât să acopere gura și nasul, pe toate durata în care participanții se află pe
stadion.

Acces minori:
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 Copiii până la 3 ani inclusiv nu trebuie testați anti-COVID 19 și au acces pe stadion fără
rezervarea locului;

 Copiii între 3 ani și 16 ani inclusiv trebuie să se înscrie într-una dintre categoriile B, C sau
D descrise mai sus și urmează procedurile aferente;

 Copiii peste 16 ani trebuie să se înscrie într-una dintre categoriile A, B, C sau D descrise
mai sus și urmează procedurile aferente.


