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Către SC METROREX SA 

În atenția domnului director general Marin Aldea 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în urma 

sesizărilor primite din partea studenților din centrul universitar București, solicită acordarea 

posibilității elevilor și studenților de a achiziționa abonamente cu tarif redus 50% de la 

casieriile Metrorex din toate stațiile, inclusiv în perioada vacanțelor școlare, în condițiile în 

care în prezent aceștia pot achiziționa astfel de abonamente la casierii din doar 20% dintre stații, 

care sunt aproape permanent suprapopulate, generând timpi de așteptare nepermis de mari, 

precum și suplimentarea numărului de ghișee și extinderea programului de funcționare 

pentru casieriile din stațiile cele mai frecventate de studenți (Piața Unirii, Universitate, 

Grozăvești, Politehnica, Gara de Nord, Piața Romană, 1 decembrie, Eroilor, Constantin 

Brâncoveanu, Titan, Piața Victoriei), pentru a evita aglomerația în stații la orele de vârf. 

Considerăm că respectul față de călători presupune asigurarea de servicii optime și 

eficiente, astfel că ne exprimăm convingerea că, în cel mai scurt timp, procesul de eliberare a 

abonamentelor cu reducere pentru studenți va intra în normalitate, prin măsurile ce vor fi luate 

de SC Metrorex SA, astfel încât să nu mai existe aglomerație și timp de așteptare foarte mare la 

ghișee. 

În speranța unei colaborări cât mai bune, vă asigurăm de întreaga noastră considerație! 

 

Președinte ANOSR, 

Vlad - Dan Cherecheș 

 

*** 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația 

națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 15 ani, are ca scop 

principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și 

promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul 

educațional și la viața socială, economică și culturală. 

ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 30 de 

universități, atingând un număr de peste 80 de organizații membre, care luptă împreună pentru 

menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești. 

 La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în 

Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al 

studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al 

Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură 

europeană care reprezintă studenții. 


