
 

 

 

Amendamentele ANOSR la proiectul de Hotărâre de Guvern privind facilităților 

pentru elevi și studenți privind transportul pe calea ferată și cu metroul 
 

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind facilităților pentru elevi și studenți privind transportul pe calea ferată și cu metroul este în asentiment 

cu o parte dintre propunerile pe care Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) le-a formulat în Analiza legislației 

care reglementează acordarea reducerilor pentru studenți pentru călătoriile cu mijloace de transport intern feroviar. Totuși, există o serie de aspecte 

care trebuie să fie luate în considerare de Guvernul României înainte de a adopta acest document. 

Textul proiectului de Hotărâre de Guvern nu conține nicio prevedere cu privire la aspectele legislative în vigoare și care conțin prevederi 

contrare celor din proiect. În această situație menționăm că se află următoarele documente: 

a. HG nr. 309 din 6 mai 1996; 

b. HG nr. 1367 din 27 noiembrie 2003; 

c. OMECT nr. 5572 din 4 decembrie 2003; 

d. OMEC nr. 5692 din 15 decembrie 2005/OMTCT nr. 2183 din 15 decembrie 2005. 

În continuare, prezentăm amendamentele punctuale ale ANOSR, pentru fiecare articol și alineat, însoțite de argumentarea acestora. 

 

Propunător: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) - federația națională studențească, non-

guvernamentală și non-partizană care, de peste 16 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. 

Data trimiterii: 21.11.2016 

Adresă de contact: office@anosr.ro  
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Nr. 

crt. 
Articol Text inițial Text propus Observații 

1. 
Art. 1, 

alin. (1) 

Elevii din învățământul obligatoriu, 

profesional, liceal acreditat/autorizat 

beneficiază de tarif redus cu 50% pentru 

transportul feroviar pe toate categoriile 

de trenuri, clasa a II-a și cu metroul, în tot 

parcursul anului calendaristic. 

 

Elevii din învățământul obligatoriu, 

profesional, liceal acreditat/autorizat și 

postilceal beneficiază de tarif redus cu 

50% pentru transportul feroviar pe toate 

categoriile de trenuri, clasa a II-a și 

vagon cușetă și cu metroul, în tot 

parcursul anului calendaristic. 

Ținând cont de problemele actuale ale elevilor care au 

absolvit liceul, dar nu au reușit să treacă examenul de 

Bacalaureat și care nu se integrează în învățământul terțiar 

universitar, o măsură de stimulare inserției acestora la 

școlile postliceale ar fi ca elevii acestor instituții de 

învățământ să beneficieze de aceleași drepturi în ceea ce 

privește transportul feroviar (reducere 50% la biletele de 

călătorie, pentru toate tipurile de trenuri și pentru orice 

distanțe) precum elevii din învățământul preuniversitar și 

studenții din învățământul universitar. 

 

Având în vederea starea precară a infrastructurii feroviare 

din România, pentru călătoriile pe distanțe lungi ar trebui 

introdusă prevederea conform căreia și suplimentul de 

cușetă cu șase locuri ar trebui să fie disponibil cu o 

reducere de 50%. Acest lucru ar duce la creșterea 

numărului de pasageri la această categorie de transport 

feroviar și ar îmbunătăți condițiile de călătorie a studenților 

pe distanțe lungi.  



 

 

2. 
Art. 1, 

alin. (2) 

Studenții români/străini înmatriculați la 

forma de învățământ cu frecvență – 

licență, master, doctorat - în instituțiile 

de învățământ superior acreditate din 

România, în vârstă de până la 26 de ani, 

beneficiază de tarif redus cu 50% pentru 

transportul feroviar la toate categoriile 

de trenuri, clasa a II-a și cu metroul, în 

timpul anului universitar. Studenții 

primesc drepturile complete pentru 

întregul an universitar în care au împlinit 

vârsta de 26 de ani, indiferent de data 

împlinirii acestei vârste. 

Studenții români/străini înmatriculați la 

forma de învățământ cu frecvență – 

licență, master, doctorat - în instituțiile 

de învățământ superior acreditate din 

România, de stat sau private, precum și 

studenții care studiază într-un stat 

membru al Uniunii Europene sau 

Spațiul Economic European, indiferent 

de naționalitatea acestora, în vârstă de 

până la 26 de ani, beneficiază de tarif 

redus cu 50% pentru transportul feroviar 

la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, 

vagon cușetă și cu metroul, în timpul 

anului universitar. Studenții primesc 

drepturile complete pentru întregul an 

universitar în care au împlinit vârsta de 26 

de ani, indiferent de data împlinirii 

acestei vârste. Pentru studenții din an 

terminal reducerea este valabilă până 

la finalul anului universitar, inclusiv 

după susținerea și promovarea 

examenului de finalizare de studii. 

Anul universitar începe, de regulă, în 

prima zi lucrătoare a lunii octombrie, 

include două semestre și se finalizează 

Pentru a evita anumite interpretări defectuoase ale 

legislației, propunem mențiunea explicită că acest drept se 

acordă atât pentru studenții înmatriculați la universități de 

stat, cât și pentru cei înmatriculați la universități private. 

 

Așa cum se întâmplă în numeroase țări europene, România 

trebuie să acorde reducere de 50% la transportul feroviar 

atât pentru studenții români care studiază în altă țară, cât 

și pentru studenții internaționali care studiază în altă țară, 

evitând orice fel de tratament discriminatoriu pentru 

cetățeni europeni cu statut similar. 

 

Explicații la nr. crt. 1 

 

Deoarece pentru mulți studenți momentul finalizării 

studiilor este unul de cumpănă, care presupune începerea 

unei noi etape în existența lor, iar de cele mai multe ori 

inserția pe piața muncii nu se face în primele 2 luni după 

absolvire, considerăm oportun precizarea explicită a 

faptului că studenții din an terminal pot beneficia de 

drepturile pe care le conferă această calitate (spre exemplu 

reduceri la transport) și după susținerea și promovarea 

examenului de finalizare a studiilor, până la finalizarea 

anului universitar, și anume data de 30 septembrie a anului 

în curs. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Text inițial Text propus Observații 

la 30 septembrie din anul calendaristic 

următor. 

3. 
Art. 1, 

alin. (3) 

Elevii și studenții orfani, cu cerințe 

educaționale speciale, precum și cei 

pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecție specială, în condițiile legii, sau 

tutela beneficiază de gratuitate pentru 

aceste categorii de transport, pe tot 

parcursul anului calendaristic/universitar, 

conform prevederilor legislației în 

domeniu. Elevii și studenții care 

beneficiază de gratuitate pentru 

transportul pe calea ferată și cu metroul 

vor prezenta, pentru decontare, biletele 

de călătorie cu reducere 50% din tariful 

trenurilor, clasa a II-a și abonamentele 

lunare pentru călătoria cu metroul, la 

unitățile de învățământ/instituțiile de 

învățământ superior în care sunt 

înmatriculați. 

Elevii și studenții orfani, cu cerințe 

educaționale speciale, precum și cei 

pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecție specială, în condițiile legii, sau 

tutela beneficiază de gratuitate pentru 

aceste categorii de transport, pe tot 

parcursul anului calendaristic/universitar, 

conform prevederilor legislației în 

domeniu. Elevii și studenții care 

beneficiază de gratuitate pentru 

transportul pe calea ferată și cu metroul 

vor prezenta, pentru decontare, biletele 

de călătorie cu reducere 50% din tariful 

trenurilor, clasa a II-a sau vagon cușetă 

și abonamentele lunare pentru călătoria 

cu metroul, la unitățile de 

învățământ/instituțiile de învățământ 

superior în care sunt înmatriculați. 

Explicații la nr. crt. 1 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Text inițial Text propus Observații 

4. 
Art. 2, 

alin. (1) 

Operatorii de transport feroviar de 

călători vor elibera, contra cost, 

beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din 

prezenta hotărâre, bilete de călătorie cu 

reducere de 50% din tariful trenurilor, 

clasa a II-a, având mențiunea 

„Elev”/„Student” și abonamente lunare 

pentru elevi, respectiv pentru studenți cu 

reducere 50% din tariful trenurilor, clasa 

a II-a. Biletele de călătorie cu reducere de 

50% din tariful trenurilor, clasa a II-a și 

abonamentele lunare pentru elevi, 

respectiv pentru studenți cu reducere 

50% din tariful trenurilor, clasa a II-a sunt 

valabile numai însoțite de actele de 

identitate (certificat de naștere, carte de 

identitate, pașaport). 

Operatorii de transport feroviar de 

călători vor elibera, contra cost, 

beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din 

prezenta hotărâre, bilete de călătorie cu 

reducere de 50% din tariful trenurilor, 

clasa a II-a sau vagon cușetă, având 

mențiunea „Elev”/„Student” și 

abonamente lunare pentru elevi, 

respectiv pentru studenți cu reducere 

50% din tariful trenurilor, clasa a II-a. 

Biletele de călătorie cu reducere de 50% 

din tariful trenurilor, clasa a II-a sau 

vagon cușetă și abonamentele lunare 

pentru elevi, respectiv pentru studenți cu 

reducere 50% din tariful trenurilor, clasa 

a II-a sunt valabile numai însoțite de 

actele de identitate (certificat de naștere, 

carte de identitate, pașaport). 

Explicații la nr. crt. 1 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Text inițial Text propus Observații 

5. 
Art. 3, 

alin. (1) 

Eliberarea biletelor de călătorie și a 

abonamentelor lunare pentru 

elevi/studenți, cu tarife reduse cu 50% la 

clasa a II-a , precum și a abonamentelor 

lunare pentru elevi/studenți cu reducere 

50% pentru călătoria cu metroul se face 

contra cost, în baza carnetelor de elev 

vizate pentru anul școlar în curs, care vor 

avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului 

sau al legitimațiilor de elev/student 

pentru reducere la transport, vizate 

pentru anul școlar / universitar în curs de 

către conducătorii unităților/instituțiilor 

de învățământ. 

Eliberarea biletelor de călătorie și a 

abonamentelor lunare pentru 

elevi/studenți, cu tarife reduse cu 50% la 

clasa a II-a sau vagon cușetă, precum și 

a abonamentelor lunare pentru 

elevi/studenți cu reducere 50% pentru 

călătoria cu metroul se face contra cost, 

în baza carnetelor de elev vizate pentru 

anul școlar în curs, care vor avea înscris 

pe prima filă CNP-ul elevului, al 

carnetelor de student vizate pentru 

anul universitar în curs sau a unor 

carduri studențești internaționale 

valabile. 

Explicații la nr. crt. 1 

 

Menținerea prevederii conform căreia eliberarea biletelor 

de călătorie cu reducere pentru studenți se realizează 

exclusiv în baza unor legitimații speciale de transport, 

emise de statul român, limitează anumite categorii de 

studenți care ar putea beneficia acest drept, precum 

studenții internaționali care tranzitează România, în special 

din Spațiul European al Învățământului Superior. Studenții 

ar putea beneficia de acest drept în baza carnetului de 

student sau a unui card studențesc internațional, de tip ISIC 

sau EYCA, care este recunoscut în majoritatea statelor din 

Uniunea Europeană/Comunitatea Economică Europeană și 

nu numai. Acest lucru ar limita și unele aspecte birocratice 

și ar elimina costurile legate de emiterea și distribuirea 

legitimațiilor de călătorie, deschizând posibilitatea tuturor 

studenților care tranzitează România sau studiază 

temporar aici să beneficieze de acest drept, indiferent de 

naționalitate. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Text inițial Text propus Observații 

6. 
Art. 3, 

alin. (2) 

Tipărirea și distribuirea legitimațiilor de 

elev/student pentru reducere transport 

al cărei model este prevăzut în cadrul 

anexei nr. 1 se asigură de către Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării 

Științifice. Legitimația de elev/student 

pentru reducere transport este unică, 

nominală, netransmisibilă și conține 

numărul matricol unic al 

elevului/studentului, CNP, numele și 

prenumele elevului/studentului, 

denumirea unității de învățământ de 

apartenență, cât și elemente de siguranță 

(caseta orange). 

Se abrogă. Explicații la nr. crt. 5 

7. 
Art. 3, 

alin. (3) 

Instituțiile de învățământ obligatoriu 

profesional și liceal acreditat/autorizat 

precum și unitățile/instituțiile de 

învățământ superior acreditate poartă 

responsabilitatea pentru distribuirea 

către elevi/studenți a carnetelor de elev/ 

legitimațiilor de elev/student pentru 

reducere transport. 

Se abrogă. Explicații la nr. crt. 5 



 

 

6. 
Art. 4, 

alin. (1) 

Pentru transportul cu metroul, acordarea 

de tarife reduse cu 50% se face pe bază 

de abonamente lunare eliberate elevilor 

și studenților prevăzuți la art.1, care 

urmează cursurile la instituțiile de 

învățământ cu sediul în București sau 

pentru elevii/studenții care au domiciliul 

în București. Abonamentele lunare vor fi 

eliberate de Metrorex S.A. prin casieriile 

special amenajate din stațiile de metrou, 

de către casierul de serviciu care va 

completa anexa nr. 2. 

Pentru transportul cu metroul, acordarea 

de tarife reduse cu 50% se aplică pentru 

toate titlurile de călătorie tuturor 

elevilor și studenților prevăzuți la art. 1. 

care urmează cursurile la instituțiile de 

învățământ cu sediul în București sau 

pentru elevii/studenții care au domiciliul 

în București. Abonamentele lunare vor fi 

eliberate de Metrorex S.A. prin toate 

casieriile special amenajate din stațiile de 

metrou, de către casierul de serviciu care 

va completa anexa nr. 2. 

Reducerea de 50% la transportul cu metroul nu poate fi 

acordată restrictiv, doar pentru abonamente, deoarece art. 

84 alin. (1) și (2) și art. 205 alin. (2) din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011 prevăd că elevii și studenții 

„beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul [....]”. 

Astfel, această prevedere nu poate fi interpretată restrictiv,  

abonamentele fiind doar un tip de serviciu dintre cele pe 

care le poți achiziționa pentru transportul  public subteran. 
  

Având în vedere că Societatea Comercială de Transport cu 

Metroul București – Metrorex S.A reprezintă o companie 

aflată în subordinea Ministerului Transportului, implicit cu 

caracter național, solicităm ca de reducerea de 50% la 

tariful de metrou să beneficieze toți studenții din România, 

indiferent dacă studiază sau nu în București, respectiv 

indiferent dacă locuiesc sau nu în București, dat fiind faptul 

că acest servici public de transport este de interes național 

și este foarte uzitat în momentul în care studenții călătoresc 

la București. Acordarea acestei reduceri doar pentru elevii 

și studenții din București ar fi o prevedere discriminatorie, 

atâta timp cât legea conferă acestui drept tuturor celor care 

dețin calitatea de elev/student. 

 

De asemenea, elevii și studenții ar trebui să aibă 

posibilitatea să își achiziționeze bilete și abonamente cu 

reducere de 50% de la toate casieriile, din toate stațiile de 

metrou, nu doar de la casieriile din anumite stații, pentru a 

evita aglomerația care se produce constant în aceste stații 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Text inițial Text propus Observații 

și pentru a facilita accesul acestora la dreptul prevăzut 

legal. 

 Anexa 1  Se elimină. Explicații la nr. crt. 5 

 


