
Cardul IYTC 

 
IYTC (International Youth Travel Card) este SINGURUL card destinat tinerilor cu vârste sub 30 de 
ani recunoscut internațional si susținut de UNESCO si de Uniunea Europeana. Proiectul - inițiat 
in 1956 - s-a răspândit rapid, ajungându-se ca in zilele noastre sa fie activ in întreaga lume. 
 
Posesorii cardului IYTC devin parte a unei comunitati internaționale de peste 5 milioane de 
tineri care împart pasiunea de a calatori, de a-si largi orizonturile culturale si de a face noi 
descoperiri, si care se bucura de acces preferențial la peste 42.000 de discounturi si beneficii in 
Romania si lume (Rețeaua ISIC cuprinde 120 tari). 

 
Documente necesare pentru legitimație 
Eligibilitate 
 vârsta minimă de studenție: 18 ani; 
 vârsta maxima: 30 ani; 
 sa fie student; 
 să urmeze cursuri la seral, fără frecvență, frecvență redusă, învățământ deschis la 

distanță; 
 să fie înmatriculați la o instituție de învățământ acreditată și/sau recunoscută de 

Ministerul Educației si Cercetării; 
 sunt acceptați solicitanți indiferent de naționalitate sau țara de rezidență; 

Documente necesare 
 copie a carnetului de student, insotita de original pentru autentificare (copia trebuie sa 

contina coperta 2 si pagina 1 a carnetului ce conțin fotografia si vizele anuale de studiu 
ale aplicantului. Este foarte important ca viza anuala de studiu sa fie aplicata pentru anul 
universitar in curs la momentul solicitării). Aplicantul poate face dovada calitatii de 
student si printr-o adeverința emisa de instituția de invatamant unde activează, cu 
condiția ca aceasta sa fie eliberata in scopul emiterii cardului ISIC 

 Copie a unui act de identitate 
 O fotografie recenta tip pașaport sau buletin(poate fi făcuta cu ajutorul unui telefon 

mobil care are o rezoluție buna sau un aparat de fotografiat) 
 dovada plătii cotizație membru – se va folosi voucherul cadou 



 completarea unui formular de adeziune 

 
De unde îmi pot lua legitimația ITIC? 
ITIC se eliberează pe loc la sediul Asociației sau la agenții autorizați din tara. In cazul comenzilor 
online exista doua variante: 

• Expediere prin Posta Romana – fara costuri suplimentare (cardul se va trimite in termen 
de 5 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării) 

• Expediere prin Curierat Rapid, costurile fiind suportate de dumneavoastră 
• Direct de la sediul Asociației, Str. Domnita Anastasia, nr. 10, et. 3, ap. 5, sector 5, 

București (Indicii: in spatele McDonald's de la Cișmigiu, langa clubul Barocco).  
Fix:   021/311.16.73 
Fax:  021/311.16.83 
Mobil: 0721.555.314   

 
Valabilitatea legitimației ITIC 
Valabilitatea cardului ISIC este de 16 luni, începând din luna Septembrie până în luna 
Decembrie, inclusiv, a anului următor. (Exemplu: un ISIC emis in Septembrie 2008 va avea 
valabilitate până la 31 Decembrie 2009, adică 16 luni; un ISIC emis în Martie 2009 va avea 
valabilitatea tot până la 31 Decembrie 2009, adică 10 luni. Termenul de validitate este conceput 
astfel încât să se plieze pe structura anului școlar/universitar la nivel internațional.) 
Detalii suplimentare: www.isic.ro 

 
Avantajele posesorilor de carduri 
Posesorii cardurilor devin parte a unei comunități internaționale de peste 5 milioane de tineri 
care împart pasiunea de a călători, de a-și lărgi orizonturile culturale și de a face noi descoperiri, 
bucurându-se de: 
 recunoașterea internațională a statutului deținut; 
 acces la un program internațional de peste 40.000 de facilități în întreaga lume (rețeaua 

numără în prezent 120 de țări) 
 reduceri la obiectivele culturale și turistice, organizații guvernamentale și non-

guvernamentale, firme private din țară și din străinătate, din cele mai diverse domenii: 
transport, cazare, cultură, divertisment, sănătate, educație și formare personală și 
profesională; 

 până la 40% reducere la bilete de avion și servicii turistice; 
 acces la cea mai mare bază de date online cu informații turistice și culturale, Travel Max; 
 acces gratuit la o linie telefonică disponibilă non-stop, prin intermediul căreia posesorii 

ISIC pot beneficia de asistență în situații de urgență și pot transmite mesaje familiei; 
 acces la ISIConnect – un serviciu global de telefonie, fax, e-mail și servicii voce, care 

permite studenților comunicarea rapidă și ieftină în întreaga lume. 

http://www.isic.ro/test/
http://www.isic.ro/wp-content/uploads/2013/06/Book1.pdf
http://www.isic.ro/
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