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Introducere 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) a militat și va continua să 

militeze pentru o finanțare adecvată a învățământului superior românesc. În context, 

subvențiile acordate studenților pentru transportul în comun reprezintă unul dintre 

principalele puncte pe care Ministerul Educației Naționale (MEN) a eșuat să îl 

implementeze într-un mod adecvat de-a lungul timpului. 

În prezent, sumele alocate către universități sunt mult subdimensionate în raport cu 

necesitățile sistemice. Având în vedere faptul că Guvernul României continuă să nu aloce 

un procent adecvat din bugetul de stat pentru cheltuielile cu transportul în comun al 

studenților, ne vedem nevoiți să propunem corectarea Metodologiei de repartizare pe 

universități a alocațiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, propusă 

de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) și a legislației 

referitoare la acest domeniu. 

Această metodologie necesită o serie de lămuriri și modificări, dat fiind faptul că la 

nivel național există dificultăți serioase în respectarea art. 205, alin. (2), din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „în timpul 

anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de 

învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 

minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și 

naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste 

categorii de transport”. 

Modul în care aceste fonduri sunt distribuite generează discriminări între studenții 

din diferite centre universitare. Desigur, cea mai simplă soluție a acestei probleme ar fi 

alocarea unui buget corespunzător pentru asigurarea acestui drept al studenților, însă, 

în lipsa unei finanțări adecvate, metodologia de față trebuie să încerce să asigure un cadru 

unitar pentru studenții din România. 

  



 

 

Scurt istoric 

Finanțarea facilităților privind transportul în comun pentru studenți se realizează de 

către Ministerul Educației Naționale printr-un anumit fond alocat fiecărei universități în parte, 

în baza contractului instituțional semnat între universitate și MEN. 

La începutul anilor 2000, distribuirea fondurilor pentru transportul urban al studenților 

se realiza în funcție de anumiți coeficienți de diferențiere pe zone a universităților2. S-a 

ținut cont și de aria centrului universitar, de aglomerarea acestuia, respectiv de diversitatea 

rețelelor de transport urban, astfel încât acești coeficienți să repartizeze cât mai „echilibrat” 

fondurile alocate în acest sens. În anul 2002, lista coeficienților de diferențiere pe zone pentru 

transport, asemănătoare cu cea din anul anterior3, a fost următoarea: 

 

Zona Centrele universitare Coeficient 

I București 2,00 

II 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța, 

Oradea, Bacău, Arad, Galați, Brașov, Ploiești 
1,50 

III 
Târgu Mureș, Baia Mare, Pitești, Sibiu, Suceava, 

Târgoviște 
1,00 

IV Alba Iulia, Petroșani, Reșița, Târgu Jiu 0,50 

Tabel 1. Lista coeficienților de diferențiere pe zone pentru transport propusă de CNFIS în anul 2002 

 

 În plus, metodologia de alocare a fondurilor pentru transportul în comun al studenților 

propusă de CNFIS în anul 2002 prevedea faptul că „de facilitățile de transport urban nu 

beneficiază studenții care studiază în afara localității de reședință a universității (filiale, 

colegii, extensii universitare)”4. 

 În anul 2004 semnalăm noi modificări referitoare la coeficienții de diferențiere pe 

zone a universităților de stat în alocarea subvențiilor pentru transportul în comun al 

studenților. Din nou se are în vedere aria centrului universitar, aglomerarea acestuia, 

diversitatea rețelelor de transport urban, precum și existența campusului universitar, criteriul 

din urmă fiind recent introdus. De remarcat este faptul că există discriminări între studenții 

din cadrul aceluiași centru universitar, pornindu-se probabil de la problema existenței 

campusului universitar5. 

 

                                                           
2 Raport anual CNFIS pe anul 2002, p. 9, disponibil la adresa 

http://vechi.cnfis.ro/documente/raportCNFIS2002.pdf 
3 Propuneri privind repartizarea pe instituții de învățământ superior a fondurilor aprobate prin Legea 

Bugetului pe anul 2001, mai 2001, p. 2, document disponibil la adresa web http://vechi.cnfis.ro/fb99-

02/FComplementara-2001.pdf 
4 Ibidem, p. 19 
5 Metodologia de repartizare pe instituții de învățământ superior a alocațiilor bugetare aprobate prin 

Legea Bugetului pe anul 2004, CNFIS, p. 22, document disponibil la adresa web 

http://vechi.cnfis.ro/fb2004/Metodologie2004.pdf 



 

Zona Centrele universitare Coeficient 

I 

București (excepție USAMV București, SNSPA 

București) 
4,50 

USAMV București, SNSPA București 4,00 

II 

Cluj-Napoca (excepție Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca, USAMV Cluj-Napoca, UMF Cluj-

Napoca) 

2,50 

Universitatea Tehnică Cluj, USAMV Cluj-Napoca, 

UMF Cluj-Napoca 
2,00 

III Oradea, Ploiești 2,00 

IV 

Brașov, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Reșița, 

Sibiu, Târgu-Mureș (excepție UMF Târgu-

Mureș), Timișoara (excepție: Universitatea 

Politehnica Timișoara, UMF Timișoara) 

1,50 

V 

UMF Târgu-Mureș, Universitatea Politehnica 

Timișoara, UMF Timișoara 
1,00 

Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Petroșani, 

Pitești, Suceava, Târgoviște, Târgu Jiu 
1,00 

Tabel 2.Lista coeficienților de diferențiere pe zone pentru transport propusă de CNFIS în anul 2004 

(Sursa: Metodologia de repartizare pe instituții de învățământ superior a alocațiilor bugetare aprobate 

prin Legea Bugetului pe anul 2004) 

  

Metodologia propusă de CNFIS în 2004 ridică semne serioase de întrebare prin 

distribuirea fondurilor, aparent inechitabilă, între centrele universitare. În plus, metodologia 

prevedea în continuare faptul că „de facilitățile de transport urban nu beneficiază studenții care 

studiază în afara localității de reședință a universității (filiale, colegii, extensii universitare)”6. 

Remarcabile sunt concluziile analizei CNFIS din anul 2006, intitulată Principii pentru 

repartizarea la universități a alocațiilor bugetare destinate acoperirii cheltuielilor de transport 

local în comun, conform reglementărilor legale în vigoare, dar care însă nu este disponibilă 

online. Totuși, printre concluziile acesteia se numără și faptul că „datele de natură geografică 

(suprafață, arie, distanță) sunt mai puțin relevante decât costurile specifice diferite cu care 

operează sistemul de transport local, principala modalitate de diferențiere fiind costul 

abonamentului dintr-o localitate oarecare, raportat la o referință sau prin comparație cu cele 

din alte orașe”7. 

Propunerea făcută de CNFIS a fost, însă, ca alocarea acestor fonduri de către MEdC să 

se realizeze „în ipoteza că numai un anumit procent dintre studenții de la învățământul de 

stat, cursuri de zi, solicită, cumpără și decontează abonamente și în scenariul că nu se ține 

seama de reducerile acordate de regiile de transport” și că „repartizarea pe universități a 

                                                           
6 Ibidem, p. 23 
7 Raport de activitate al CNFIS pentru anul 2006, ianuarie 2007, p. 26, document disponibil la adresa web 

http://vechi.cnfis.ro/documente/raportCNFIS2006.pdf,  

http://vechi.cnfis.ro/documente/raportCNFIS2006.pdf


 

alocației stabilite pe centrul universitar se face în funcție de numărul de studenți fizici, în care 

toți studenții din același centru universitar sunt considerați cu drepturi egale”. Aceste 

două principii au stat la baza metodologiilor ulterioare de finanțare a transportului în comun 

pentru studenți. Soluția propusă de CNFIS a fost introducerea unui coeficient agregat ce are 

în vedere dimensiunea centrului universitar și valoarea cheltuielilor de transport. 

În plus, studiul a propus și „redimensionarea fondurilor alocate pentru transportul 

local care să permită eliminarea «regulilor intermediare», prin transferul sumelor destinate 

transportului studenților (care au legitimații de transport vizate semestrial) direct la regiile de 

transport locale, care eliberează abonamente reduse la tarife reduse cu 50% în toate centrele 

universitare, indiferent de costul acestora”8.  

Până în anul 2007, această repartizare sumelor s-a făcut în baza unor „particularități 

globale” ale centrului universitar, și, într-o anumită măsură, ale fiecărei universități din centrul 

respectiv, utilizându-se anumiți coeficienți de ponderare, cunoscuți și sub denumirea de 

coeficienți de diferențiere pe grupe a universităților, elaborați de CNFIS în colaborare cu 

Direcția Generală pentru Învățământ Superior din cadrul MEdC9. 

Elaborarea acelor coeficienți s-a realizat „pe bază istorică și cu corecții anuale” în 

coroborare cu „nivelul execuției bugetare corespunzătoare acestui capitol de cheltuieli”, fiind 

măsurați și indicatori precum aria centrului universitar, aglomerarea acestora, diversitatea 

rețelelor de transport urban sau existența campusului universitar10. 

 În anul 2010 s-a adoptat o nouă metodologie, foarte asemănătoare cu cea din prezent. 

Aceasta utilizează un coeficient agregat care are în vederea realizarea unei diferențieri între 

centrele universitare în funcție de dimensiunea acestora, respectiv valoarea unitară a 

cheltuielilor de transport. 

În prezent, CNFIS repartizează subvenția pentru transportul în comun al studenților 

conform unei metodologii care se bazează pe numărul de studenți fizici, coeficientul 

agregat de transport, care diferențiază cheltuielile de transport în centrele universitare, 

respectiv alocația totală la nivel național pentru această destinație. Deși indicatorii care au 

stat la baza calculării coeficienților agregați de transport sunt menționați, nu se explică cum 

au fost obținuți acești coeficienți, în baza a cărei formule de calcul. 

  

                                                           
8 Ibidem, p. 27 
9 Metodologia de repartizarea pe universități a alocațiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport 

pentru studenți, pentru anul 2015, CNFIS p. 1 
10 Ibidem 



 

Cadrul legislativ 

 

Primul act legislativ la care vom face referire este Legea Învățământului nr. 84 din 24 

iulie 1995, care prevedea la art. 176, alin. (1) că „elevii și studenții beneficiază de tarif redus 

cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafața și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar și naval, în tot timpul anului calendaristic”. În plus, alin. (2) 

al aceluiași articol prevedea că „elevii și studenții orfani sau proveniți din casele de copii 

beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la alin. (1)”. 

Hotărârea de Guvern nr. 309 din 6 mai 1996 privind acordarea de reduceri cu 50% 

ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafața și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul 

de stat și din învățământul particular acreditat vine în completarea Legii Învățământului nr. 

84/1996. Aceasta prevedea la art. 1 că „Elevii și studenții din învățământul de stat și din 

învățământul particular acreditat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul 

local în comun, de suprafața și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și 

naval, în tot timpul anului calendaristic. Elevii și studenții orfani sau proveniți din casele de 

copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.”. 

Ulterior, Ordinul Ministerului Învățământului nr. 4055 din 14 iunie 1996 pentru 

stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local 

în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval de 

care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat a adus o serie de completări. Apare 

pentru prima dată o limitare în ceea ce privește reducerea de 50% pentru transportul 

urban pentru studenți. 

Astfel, art. 1 prevede că beneficiază de acest drept doar „studenții din învățământul de 

stat, cursuri de zi, și elevii și studenții bursieri ai statului român, care studiază în România”, fiind 

omiși studenții din cadrul învățământului privat, respectivi cei care nu se află la cursuri 

de zi. Important de menționat și că în cadrul normelor care însoțesc acest OM se prevede că 

studenții beneficiază de aceste reduceri „în tot anul calendaristic”, conform art. 1. 

Aceleași norme prevăd la art. 8 că studenții „plătesc integral costul abonamentelor 

lunare, urmând ca diferența de 50% din costul acestora să fie decontată de către instituția 

de învățământ, în baza abonamentelor nominale”. Totuși, art. 9 statua faptul că studenții care 

beneficiau de gratuitate pentru transportul local în comun se puteau adresa instituțiilor de 

învățământ superior pentru a primi în avans sumele necesare pentru a cumpăra 

abonamentul lunar. Foarte important de subliniat este faptul că Ordinul Ministerului 

Învățământului nr. 4055 din 14 iunie 1996 este încă în vigoare și nu a indus sau suferit 

nicio acțiune.  

Legea Învățământului nr. 84/1995 a fost completată cu Legea nr. 428 din 22 

noiembrie 2006, care prevedea ca „elevii și studenții cetățeni români din afara granițelor 

țării, bursieri ai statului român beneficiază […] de tarif redus cu 50% pentru transportul local 

în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, 

în tot timpul anului calendaristic”. 



 

Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 prevedea la art. 205, alin. (2) 

că „în timpul anului școlar, studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele 

de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau 

proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport 

stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.”. Apărea astfel 

limitarea temporală, dreptul studenților fiind restricționat de la durata unui an calendaristic 

la cea a unui an școlar. 

Mai mult decât atât, acest drept a fost limitat suplimentar prin punctul 31 al art. 1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 117 din 23 decembrie 2013, care 

modifica alineatul mai sus menționat astfel încât să beneficieze de o reducere de minimum 

50% doar studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență în instituțiile de 

învățământ superior acreditate, până în vârstă de 26 de ani. 

În prezent, față de prevederile inițiale ale Legii Învățământului nr. 84/1995, cadrul 

legislativ a limitat semnificativ dreptul studenților la o reducere de minimum 50% în 

ceea ce privește transportul urban în comun. Dacă Legea Învățământului nr. 84/1995 acorda 

această reducere tuturor studenților, indiferent de ciclu sau formă de studiu, OMÎ nr. 

4055/1996 păstra aceste drepturi doar pentru studenți de la universitățile de stat, în condițiile 

în care aceștia își procurau abonamentul plătind costurile acestuia integral, după care urma să 

fie decontat. LEN nr. 1/2011 limita temporal acest drept, la durata anului universitar, pentru ca 

ulterior, prin OUG nr. 117/2013, să beneficieze de acest drept doar studenții care urmau o 

formă de învățământ cu frecvență, cu vârsta de maxim 26 de ani. De asemenea, studenții 

doctoranzi nu beneficiază de această reducere. 

De remarcat că există prevederi contradictorii între OMÎ nr. 4055/1996 și LEN nr. 

1/2011 în ceea ce privește categoriile de studenți care beneficiază de această reducere, fapt 

care atestă degringolada legislativă în acest domeniu. Ordinul de ministru prevede o 

reducere pentru toți studenții de la învățământul de stat, pe tot parcursul anului 

universitar, spre deosebire de Legea Educației Naționale, care prevede că de acest drept 

beneficiază doar studenții de la forma de învățământ cu frecvență, doar în timpul anului 

universitar, dacă au vârsta sub 26 de ani, nefiind incluși și studenții doctoranzi. Ambele acte 

normative sunt în vigoare. Se impune, prin urmare, o regândire a actelor legislative, prin 

amendare LEN nr. 1/2011 și anularea OMÎ nr. 4055/1996. 

  



 

 

Situația actuală 

 

În prezent, asistăm la o variație anuală nesemnificativă din punct de vedere al 

alocării bugetare anuale/student bugetat. Dacă în anul 2008 aceasta era, în medie de 96 

lei, suma acordată fiecărui student în cauză a atins pragul de 107,69 lei în 2014, pentru a 

scădea din nou sub pragul de 100 lei, ajungând la suma de 97,96 lei în 2017, conform unor 

informații oferite de Ministerul Educației Naționale 

Prognoza pe care o întâlnim în propunerea de buget nu este nici ea încurajatoare, 

urmând ca subvenția medie să rămână ancorată în jurul sumei de 98 lei. În mod evident, 

această alocare este insuficientă, după cum urmează să demonstrăm în paginile de mai jos. 

 

 

Tabel 3. Evoluția subvenției bugetare pentru transportul urban în perioada 2008-2017 (Sursa: Ministerul 

Educației Naționale) 

 

Având în vedere datele furnizate de Ministerul Educației Naționale pentru anul în curs, 

cuantumul subvenției acordate per student este de 42 lei, coeficient 1,00. Prin urmare, în 

funcție de categoria de centre universitare, aceasta poate ajunge la 125 lei. Din păcate, chiar 

și aici regăsim diferințe între sumele care sunt acordate, respectiv sumele teoretic acordate. 

Prin urmare, între suma propusă spre repartizare și suma care teoretic ar fi trebuit acordată, 

există o diferență de 213.749 lei. Astfel, pentru subvenționarea transportului local în comun, 

Ministerul Educației Naționale a alocat, în acest an, 26.590.000 lei, pentru un total de 271.416 

studenți eligibili la ciclurile de licență și master. Suma teoretică ce ar fi trebuit alocată este de 

26.803.749 lei. 
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Nr. 

Crt. 
Centru universitar 

Coeficient 

agregat 

transport 

Subvenție 

acordată de 

MEN (2017) în 

lei 

Subvenție 

teoretică 

conform 

metodologiei 

CNFIS 

1. București, Cluj Napoca 3,00 125 126 

2. Iași, Timișoara 2,50 104 105 

3. Brașov, Galați 2,00 83 84 

4. 
Constanța, Craiova, 

Oradea, Târgu Mureș 
1,50 63 63 

5. 

Alba Iulia, Arad, Bacău, 

Baia Mare, Pitești, Ploiești, 

Reșița, Sibiu, Suceava, 

Târgoviște, Târgu Jiu 

1,00 42 42 

6. Petroșani 0,00 0 - 

Tabel 4.Lista coeficienților de diferențiere pe centre universitare propusă de CNFIS în anul 2015 (Sursa: 

Metodologia de repartizarea pe universități a alocațiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport 

pentru studenți, pentru anul 2015) 

 

Remarcăm, după cum reiese din tabelul de mai jos, că evoluția sumei alocate de 

Ministerul Educației Naționale pentru subvenționarea transportului local în comun a variat 

foarte puțin în perioada 2013-2017. Astfel, dacă numărul de studenți eligibili a crescut cu 4.345 

(+1,46%), suma totală alocată a scăzut cu 360.000 lei (-1,33%). Admitem însă faptul că din 

punct de vedere statistic, aceste diferențe nu sunt foarte semnificative, însă în contextul în care 

suma alocată este insuficientă, este important să se acorde banii în cauză. 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Numărul de studenți 

eligibili (L+M) 
271.416 271.392 269.698 269.062 267.071 

Fonduri alocate (lei) 26.590.000 26.590.000 26.950.027 26.950.000 26.950.000 

Tabel 5. Numărul de studenți eligibili și fondurile alocate pentru subvenționarea transportului local al 

studenţilor (sursa: Ministerul Educației Naționale) 

  



 

Nr. 

Crt 
Cod 

Instituția de învăţământ 

superior 

2017 2016 2015 2014 2013 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

Repartizare 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

Repartizare 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

Repartizare 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

Repartizare 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

repartizare 

1 U01 
Universitatea Politehnica 

din București 
23.206 2.901.000 23.474 2.933.400 23.087 2.939.685 22.342 2.853.335 21.314 2.743.136 

2 U02 
Universitatea Tehnică de 

Construcții din București 
3.833 479.000 4.021 502.500 4.391 559.109 4.951 632.301 5.345 687.908 

3 U03 

Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism 

„Ion Mincu” din 

București 

1.466 183.000 1.414 176.700 1.484 188.959 1.510 192.845 1.519 195.497 

4 U04 

Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină 

Veterinară din București 

6.443 805.000 6.108 763.300 5.637 717.763 5.263 672.147 4.861 625.616 

5 U05 
Universitatea din 

București 
19.074 2.384.000 19.129 2.390.400 19.382 2.467.926 19.245 2.457.812 19.334 2.488.308 

6 U06 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din 

București 

5.417 677.000 5.250 656.000 5.077 646.458 4.935 630.257 4.697 604.509 

7 U07 
Academia de Studii 

Economice din București 
11.903 1.488.000 11.925 1.490.200 11.898 1.514.982 12.885 1.517.854 11.872 1.527.940 

8 U08 
Universitatea Națională 

de Muzică din București 
750 94.000 730 91.200 699 89.004 704 89.909 701 90.220 

9 U09 
Universitatea de Arte din 

București 
937 117.000 934 116.700 941 119.818 944 120.560 925 119.049 

10 U10 
Universitatea Națională 

de Artă Teatrală și 
651 81.000 636 79.400 618 78.690 615 78.543 648 83.398 



 

Cinematografică „I.L. 

Caragiale” din București 

11 U11 

Universitatea Națională 

de Educație Fizică și 

Sport București 

831 104.000 825 103.100 823 104.793 814 103.957 816 105.020 

12 U12 

Școala Națională de 

Studii Politice și 

Administrative București 

3.916 490.000 3.755 469.200 3.634 462.720 3.376 431.155 2.973 382.629 

13 U13 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” din 

Alba Iulia 

2.648 110.000 2.610 108.700 2.516 106.788 2.414 102.765 2.245 96.311 

14 U14 
Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad 
2.252 94.000 2.296 95.700 2.281 96.814 2.290 97.487 2.319 99.486 

15 U15 
Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 
2.986 124.000 2.931 122.100 2.846 120.794 2.756 117.324 2.568 110.168 

16 U17 
Universitatea 

„Transilvania” din Brașov 
12.482 1.040.000 12.399 1.032.900 11.596 984.352 11.630 990.191 11.638 998.549 

17 U18 
Universitatea Tehnică din 

Cluj Napoca 
13.495 1.687.000 13.560 1.694.500 13.850 1.763.531 14.155 1.807.759 13.959 1.796.539 

18 U19 

Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină 

Veterinară din Cluj 

Napoca 

4.343 543.000 4.348 543.400 4.370 556.435 4.327 552.609 4.343 558.949 

19 U20 
Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj Napoca 
19.942 2.493.000 20.393 2.548.300 20.416 2.599.585 20.493 2.617.196 20.529 2.642.106 

20 U21 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațieganu” din 

Cluj Napoca 

3.288 411.000 3.244 405.400 3.226 410.769 3.253 415.446 3.261 419.694 



 

21 U22 

Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” din 

Cluj Napoca 

621 78.000 606 75.800 620 78.945 636 81.225 639 82.240 

22 U23 
Universitatea de Artă și 

Design din Cluj Napoca 
655 82.000 650 81.200 643 81.874 645 82.374 626 80.567 

23 U24 
Universitatea „Ovidius” 

din Constanța 
6.143 384.000 6.164 385.100 6.118 389.505 6.061 387.030 5.988 385.331 

24 U25 
Universitatea Maritimă 

din Constanța 
762 48.000 753 47.000 736 46.858 724 46.232 726 46.719 

25 U26 Universitatea din Craiova 11.157 697.000 11.372 710.600 11.433 727.886 11.504 734.598 11.650 749.684 

26 U27 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie din 

Craiova 

2.056 129.000 2.092 130.700 2.112 134.462 2.118 135.247 2.117 136.230 

27 U28 
Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galați 
7.702 642.000 7.729 643.900 7.608 645.822 7.472 636.175 7.398 634.754 

28 U29 

Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din 

Iași 

11.612 1.210.000 11.646 1.212.700 11.848 1.257.179 12.440 1.323.945 12.881 1.381.500 

29 U30 

Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu 

de la Brad” din Iași 

3.517 366.000 3.291 342.700 3.101 329.044 3.029 322.366 2.957 317.141 

30 U31 
Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași 
15.410 1.605.000 15.765 1.641.700 15.892 1.686.284 15.726 1.673.662 15.004 1.716.444 

31 U32 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” 

3.990 416.000 3.975 413.900 3.925,00 416.478 3.809 405.378 3.668 393.397 

32 U33 
Universitatea de Arte 

„George Enescu” din Iași 
1.228 128.000 1.212 126.200 1.169 124.041 1.133 120.581 2.178 126.342 

33 U34 Universitatea din Oradea 7.535 471.000 7.557 472.100 7.586 482.966 7.590 484.666 7.536 484.946 



 

34 U35 
Universitatea din 

Petroșani 
2.343 - 2.418 - 2.471 - 1.509 - 2.496 - 

35 U36 Universitatea din Pitești 3.484 145.000 3.479 144.900 3.457 146.727 3.578 152.317 3.623 155.428 

36 U37 
Universitatea „Petrol-

Gaze” din Ploiești 
3.748 156.000 3.740 155.800 3.730 158.315 3.673 156.362 3.594 154.184 

37 U38 
Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița 
1.057 44.000 1.259 52.400 1.380 58.572 1.411 60.067 1.380 59.203 

38 U39 
Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu 
7.758 323.000 7.759 323.200 7.711 327.282 7.784 331.369 7.785 333.979 

39 U40 
Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 
5.121 213.000 4.841 201.700 4.656 197.617 4.535 193.058 4.335 185.973 

40 U41 
Universitatea „Valahia” 

din Târgoviște 
3.769 157.000 3.757 156.500 3.789 160.819 3.895 165.812 3.969 170.272 

41 U42 
Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu Jiu 
1.720 72.000 1.605 66.900 1.576 66.891 1.537 65.431 1.530 65.638 

42 U43 
Universitatea „Petru 

Maior” din Târgu Mureș 
1.931 121.000 1.918 119.900 1.884 119.945 1.965 125.477 1.936 124.583 

43 U44 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie din 

Târgu Mureș 

3.072 192.000 2.931 183.100 2.818 179.409 2.731 174.390 2.632 169.371 

44 U45 
Universitatea de Arte din 

Târgu Mureș 
321 20.000 319 19.900 303 19.291 309 19.731 294 18.919 

45 U46 
Universitatea Politehnica 

din Timișoara 
9.234 962.000 9.203 958.400 9.125 968.244 9.309 990.727 9.450 1.013.522 

46 U47 

Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină 

Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I de 

România” din Timișoara 

3.404 355.000 3.260 339.500 3.206 340.198 3.140 334.179 3.117 334.301 



 

47 U48 
Universitatea de Vest din 

Timișoara 
9.090 946.000 8.954 932.500 8.840 938.008 8.701 926.016 8.536 915.494 

48 U49 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din 

Timișoara 

3.113 323.000 3.155 328.600 3.189 338.391 3.196 340.136 3.159 338.806 

TOTAL 271.416 26.590.000 271.392 26.590.000 269.698 26.950.027 269.062 26.950.000 267.071 
26.950.00

0 

 

Tabel 6. Numărul de studenți fizici eligibili și repartizarea subvenției pentru transportul local în comun în perioada 2013-2017 (sursa: Ministerul Educației 

Naționale) 

 

Instituțiile de învățământ superior care au beneficiat de cele mai multe fonduri sunt Universitatea Politehnica din București (23.206 

studenți eligibili, 2.901.000 lei), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca (19.942 studenți eligibili, 2.493.000 lei), Universitatea din 

București (19.074 2.384.000), Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (13.495 studenți eligibili, 1.687.000 lei), Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași (15.410 studenți eligibili, 1.605.000 lei), Academia de Studii Economice din București (11.903 studenți eligibili, 1.488.000 lei), 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (11.612 studenți eligibili, 1.210.000 lei) și Universitatea „Transilvania” din Brașov (12.482 

studenți eligibili, 1.040.000 lei). 

La polul opus sunt următoarele instituții de învățământ superior: Universitatea de Arte din București (937 studenți eligibili, 117.000 lei), 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2.648 studenți eligibili, 110.000 lei), Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 

București (831 studenți eligibili,104.000 lei), Universitatea Națională de Muzică din București (750 studenți eligibili, 94.000 lei), Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad (2.252 studenți eligibili, 94.000 lei), Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca (655 studenți eligibili, 82.000 lei), 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (651 studenți eligibili, 81.000 lei), Academia de 

Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca (621, studenți eligibili 78.000 lei), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (1.720 

studenți eligibili, 72.000 lei), Universitatea Maritimă din Constanța (762 studenți eligibili, 48.000 lei), Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița 

(1.057 studenți eligibili, 44.000 lei) și Universitatea de Arte din Târgu Mureș  (321 studenți eligibili, 20.000 lei). 

  



 

Nr. 

Crt. 

Cod 

univ. 
Instituția de învățământ superior 

2017 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

Repartizare 

Calcul 

subvenție 

Subvenție 

teoretică 

Alocare 

teoretică 
Diferență 

1 U01 Universitatea Politehnica din București 23.206 2.901.000 125 126 2.923.956 22.956 

2 U02 Universitatea Tehnică de Construcții din București 3.833 479.000 125 126 482.958 3.958 

3 U03 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din 

București 
1.466 183.000 125 126 184.716 1.716 

4 U04 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București 
6.443 805.000 125 126 811.818 6.818 

5 U05 Universitatea din București 19.074 2.384.000 125 126 2.403.324 19.324 

6 U06 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București 
5.417 677.000 125 126 682.542 5.542 

7 U07 Academia de Studii Economice din București 11.903 1.488.000 125 126 1.499.778 11.778 

8 U08 Universitatea Națională de Muzică din București 750 94.000 125 126 94.500 500 

9 U09 Universitatea de Arte din București 937 117.000 125 126 118.062 1.062 

10 U10 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 

„I.L. Caragiale” din București 
651 81.000 124 126 82.026 1.026 

11 U11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București 831 104.000 125 126 104.706 706 

12 U12 Școala Națională de Studii Politice și Administrative București 3.916 490.000 125 126 493.416 3.416 

13 U13 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 2.648 110.000 42 42 111.216 1.216 

14 U14 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 2.252 94.000 42 42 94.584 584 



 

15 U15 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2.986 124.000 42 42 125.412 1.412 

16 U17 Universitatea „Transilvania” din Brașov 12.482 1.040.000 83 84 1.048.488 8.488 

17 U18 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 13.495 1.687.000 125 126 1.700.370 13.370 

18 U19 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

Cluj Napoca 
4.343 543.000 125 126 547.218 4.218 

19 U20 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 19.942 2.493.000 125 126 2.512.692 19.692 

20 U21 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 

Cluj Napoca 
3.288 411.000 125 126 414.288 3.288 

21 U22 Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca 621 78.000 126 126 78.246 246 

22 U23 Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca 655 82.000 125 126 82.530 530 

23 U24 Universitatea „Ovidius” din Constanța 6.143 384.000 63 63 387.009 3.009 

24 U25 Universitatea Maritimă din Constanța 762 48.000 63 63 48.006 6 

25 U26 Universitatea din Craiova 11.157 697.000 62 63 702.891 5.891 

26 U27 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 2.056 129.000 63 63 129.528 528 

27 U28 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 7.702 642.000 83 84 646.968 4.968 

28 U29 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 11.612 1.210.000 104 105 1.219.260 9.260 

29 U30 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași 
3.517 366.000 104 105 369.285 3.285 

30 U31 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 15.410 1.605.000 104 105 1.618.050 13.050 

31 U32 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 3.990 416.000 104 105 418.950 2.950 

32 U33 Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași 1.228 128.000 104 105 128.940 940 

33 U34 Universitatea din Oradea 7.535 471.000 63 63 474.705 3.705 

34 U35 Universitatea din Petroșani 2.343 - -  - - 

35 U36 Universitatea din Pitești 3.484 145.000 42 42 146.328 1.328 

36 U37 Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești 3.748 156.000 42 42 157.416 1.416 



 

37 U38 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița 1.057 44.000 42 42 44.394 394 

38 U39 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 7.758 323.000 42 42 325.836 2.836 

39 U40 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 5.121 213.000 42 42 215.082 2.082 

40 U41 Universitatea „Valahia” din Târgoviște 3.769 157.000 42 42 158.298 1.298 

41 U42 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 1.720 72.000 42 42 72.240 240 

42 U43 Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș 1.931 121.000 63 63 121.653 653 

43 U44 Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 3.072 192.000 63 63 193.536 1.536 

44 U45 Universitatea de Arte din Târgu Mureș 321 20.000 62 63 20.223 223 

45 U46 Universitatea Politehnica din Timișoara 9.234 962.000 104 105 969.570 7.570 

46 U47 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I de România” din Timișoara 
3.404 355.000 104 105 357.420 2.420 

47 U48 Universitatea de Vest din Timișoara 9.090 946.000 104 105 954.450 8.450 

48 U49 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara 
3.113 323.000 104 105 326.865 3.865 

TOTAL 271.416 26.590.000   26.803.749 213.749 

Tabel 7. Numărul de studenți fizici eligibili și repartizarea subvenției pentru transportul local în comun în 2017, raportat la diferența teoretică ce ar fi trebuit 

acordată. (sursa: Ministerul Educației Naționale) 

 

 

Cele mai mari diferențe între sumele pe care trebuiau instituțiile de învățământ superior să le primească, respectiv cele repartizate, se 

înregistrează în următoarele universități: Universitatea Politehnica din București (22.956 lei), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 

(19.692 lei), Universitatea din București (19.324 lei), Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (13.370 lei), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași (13.050 lei), Academia de Studii Economice din București (11.778 lei), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (9.260 lei), 

Universitatea „Transilvania” din Brașov (8.488 lei), Universitatea de Vest din Timișoara (8.450 lei) și Universitatea Politehnica din Timișoara 



 

(7.570 lei). La polul opus sunt următoarele universități:  Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (394 lei), Academia de Muzică „Gheorghe 

Dima” din Cluj Napoca (246 lei), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (240 lei), Universitatea de Arte din Târgu Mureș (223 

lei) și Universitatea Maritimă din Constanța (6 lei). 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Instituția de învățământ superior 

Număr 

total 

studenți 

fizici 

(L+M) 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

% din total 

studenți 

eligibili 

1 U08 Universitatea Națională de Muzică din București 791 750 94,82% 

2 U10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București 705 651 92,34% 

3 U33 Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași 1.363 1.228 90,10% 

4 U29 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 13.043 11.612 89,03% 

5 U45 Universitatea de Arte din Târgu Mureș 370 321 86,76% 

6 U01 Universitatea Politehnica din București 27.233 23.206 85,21% 

7 U30 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 4.466 3.517 78,75% 

8 U19 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj Napoca 5.595 4.343 77,62% 

9 U46 Universitatea Politehnica din Timișoara 12.075 9.234 76,47% 

10 U35 Universitatea din Petroșani 3.118 2.343 75,14% 

11 U23 Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca 874 655 74,94% 

12 
U47 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I de 

România” din Timișoara 
4.589 3.404 74,18% 

13 U12 Școala Națională de Studii Politice și Administrative București 5.521 3.916 70,93% 

14 U18 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 19.131 13.495 70,54% 

15 U02 Universitatea Tehnică de Construcții din București 5.492 3.833 69,79% 

16 U31 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 22.235 15.410 69,31% 

17 U41 Universitatea „Valahia” din Târgoviște 5.458 3.769 69,05% 

18 U40 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 7.500 5.121 68,28% 

19 U09 Universitatea de Arte din București 1.382 937 67,80% 



 

20 U38 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița 1.562 1.057 67,67% 

21 U17 Universitatea „Transilvania” din Brașov 18.494 12.482 67,49% 

22 U13 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 3.964 2.648 66,80% 

23 U28 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 11.546 7.702 66,71% 

24 U48 Universitatea de Vest din Timișoara 14.006 9.090 64,90% 

25 U26 Universitatea din Craiova 17.220 11.157 64,79% 

26 U43 Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș 2.999 1.931 64,39% 

27 U05 Universitatea din București 29.912 19.074 63,77% 

28 U15 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 4.857 2.986 61,48% 

29 U11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București 1.380 831 60,22% 

30 U22 Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca 1.037 621 59,88% 

31 U42 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 2.921 1.720 58,88% 

32 U20 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 34.341 19.942 58,07% 

33 U44 Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 5.325 3.072 57,69% 

34 U07 Academia de Studii Economice din București 21.032 11.903 56,59% 

35 U39 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 13.777 7.758 56,31% 

36 U34 Universitatea din Oradea 13.877 7.535 54,30% 

37 U03 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București 2.756 1.466 53,19% 

38 U04 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 12.198 6.443 52,82% 

39 U06 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 10.339 5.417 52,39% 

40 U37 Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești 7.337 3.748 51,08% 

41 U27 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 4.100 2.056 50,15% 

42 U21 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca 6.725 3.288 48,89% 

43 U49 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 6.645 3.113 46,85% 

44 U24 Universitatea „Ovidius” din Constanța 13.851 6.143 44,35% 

45 U32 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 9.293 3.990 42,94% 

46 U14 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 5.646 2.252 39,89% 

47 U36 Universitatea din Pitești 9.291 3.484 37,50% 

48 U25 Universitatea Maritimă din Constanța 4.990 762 15,27% 



 

Tabel 8. Numărul total de studenți fizici (licență și master), respectiv numărul total de studenți eligibili pentru subvenționarea transportului local în comun (sub 26 

de ani). Sursa: Ministerul Educației Naționale, CNFIS 

 

O statistică deosebit de interesantă este dată de comparația dintre numărul total de studenți din instituțiile de învățământ superior, 

înregistrați la învățământul cu frecvență, respectiv a acelora cu vârsta de sub 26 de ani dintre ei. Astfel, în universitățile din România, ciclurile de 

studiu licență și master, sunt înmatriculați 432.362 de studenți, din care 271.416 au vârsta de sub 26 de ani, reprezentând 62,78%. Universitățile 

în care se înregistrează un număr mai mare de studenți sunt: Universitatea Națională de Muzică din București (94,82%), Universitatea 

Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (92,34%), Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași 

(90,10%), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (89,03%), Universitatea de Arte din Târgu Mureș (86,76%) și Universitatea 

Politehnica din București (85,21%). 

La polul opus regăsim Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (52,39%), Universitatea „Petrol-Gaze” din 

Ploiești (51,08%), Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (50,15%), Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 

Cluj Napoca (48,89%), Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (46,85%), Universitatea „Ovidius” din Constanța 

(44,35%), Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (42,94%), Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (39,89%), Universitatea 

din Pitești (37,50%) și Universitatea Maritimă din Constanța (15,27%). 

Existența unor diferențe atât de mari în numărul de studenți cu vârsta sub 26 de ani pentru care se acordă subevenția pentru transportul 

local, trezește dubii rezonabile asupra modului de raportare a acestui număr de studenți de către universități. Pare destul de inverosimil ca într-o 

universitate cum este Universitatea Maritimă din Constanța doar circa 15% din studenți să fie cu vârsta de până la 26 de ani. În aceste cazuri 

este necesară o revizuire a modului în care universitățile raportează numărul de studenți eligibili pentru subvenție. 



 

 

Oraș 
Coeficient 

propus CNFIS 

Studenți fizici 

eligibili 

transport (L+M) 

Propunere 

Repartizare 
Subvenție/an 

Sumă/lună/ 

student bugetat 

alocată 2017 

(lei) 

Cost 

abonament 

general lunar 

(lei) 

50% cost 

abonament 

general lunar 

(lei) 

% sumă 

alocată/student 

din 50% cost 

abonament 

general lunar 

(lei) 

București 3  78.427       9.803.000      125 10,41 50 25 41,67% 

Iași 2,5  35.757       3.725.000      104 8,66 58 29 29,89% 

Galați 2  7.702       642.000      83 6,91 50 25 27,67% 

Brașov 2  12.482       1.040.000      83 6,91 70 35 19,76% 

Timișoara 2,5  24.841       2.586.000      104 8,66 93 46,5 18,64% 

Cluj-Napoca 3  42.344       5.294.000      125 10,41 125 62,5 16,67% 

Craiova 1,5  13.213       826.000      63 5,25 65 32,5 16,15% 

Oradea 1,5  7.535       471.000      63 5,25 75 37,5 14,00% 

Târgu Mureș 1,5  5.324       333.000      63 5,25 80 40 13,13% 

Arad 1  2.252       94.000      42 3,5 65 32,5 10,77% 

Sibiu 1  7.758       323.000      42 3,5 65 32,5 10,77% 

Suceava 1  5.121       213.000      42 3,5 66 33 10,61% 

Constanța 1,5  6.905       432.000      63 5,25 110 55 9,55% 

Alba Iulia 1  2.648       110.000      42 3,5 75 37,5 9,33% 

Pitești 1  3.484       145.000      42 3,5 80 40 8,75% 

Târgoviște 1  3.769       157.000      42 3,5 100 50 7,00% 

Bacău 1  2.986       124.000      42 3,5 114 57 6,14% 

Târgu Jiu 1  1.720       72.000      42 3,5 115 57,5 6,09% 

Ploiești 1  3.748       156.000      42 3,5 122 61 5,74% 

Reșița 1  1.057       44.000      42 3,5 150 75 4,67% 

Tabel 9. Date statistice privind suma alocată de MEN pentru transportul public local și acoperirea reală a costurilor (sursa: MEN, prelucrare proprie) 



 

 

În analiza de față am colectat prețurile pentru un abonament general, valabil pentru toate liniile, în cazul fiecărui oraș universitar. 

Considerăm că legislația în vigoare nu lasă loc unor interpretări care să conducă la cazuri precum cele în care studenții beneficiază de gratuitate 

ori de reducere doar pentru 1-2 linii de transport local în comun, cum se întâmplă în anumite centre universitare. Prețurile diferă semnificativ, în 

funcție de mărimea orașului, de gradul de dezvoltare al acestora, precum și de numărul de utilizatori ai serviciului de transport public în comun. 

Astfel, în orașe precum Reșița (150 lei), Ploiești (122 lei), Târgu Jiu (115 lei), Bacău (114 lei) sau Constanța  (110 lei), prețul acestor abonamente 

este unul ridicat. La polul opus, în orașe precum București (50 lei), Iași (58 lei), Arad, Sibiu (65 lei) sau Suceava (66 lei), prețul acestora este mai 

redus. 

Tabelul 9 ilustrează cel mai bine eșecul înregistrat de MEN în a transforma dreptul studenților la o reducere de 50% pentru 

transportul local într-o formă de sprijin cu caracter social. Este evident că în lipsa unei alocări bugetare corespunzătoare, acest drept a fost 

restricționat suplimentar față de limitările adăugate de legislația în domeniul educațional, raportat la prevederile inițiale ale Legii Învățământului 

nr. 84/1995. 

Situația cea mai fericită din țară se regăsește la București, unde aproximativ 41,67% dintre studenții bugetați la forma de învățământ zi, 

pot beneficia, teoretic, de transport în comun subvenționat. În continuare, Iași (29,89%), Galați (27,67%) sau Brașov (19,76%) sunt centrele 

universitare care pot oferi cel mai mare număr teoretic de abonamente cu 50% reducere pentru studenți. La polul opus, studenții din Bacău 

(6,14%), Târgu Jiu (6,09%), Pitești (5,74%) sau Reșița (4,67%) sunt cei mai privați de acest drept, în contextul în care doar o mică parte din aceștia 

ar putea beneficia de subvenția pentru transport. 

 



 

 

 

Centru 

universitar 

Studenți 

fizici 

eligibili 

transport 

(L+M) 

Propunere 

Repartizare 

% sumă 

alocată/student 

din 50% cost 

abonament 

general lunar 

(lei) 

Diferența 

necesară 

pentru 

acoperirea 

costurilor 

Suma totală 

teoretică (lei) 

București 78.427 9.803.000 41,67% 23.527.200,00 33.330.200,00 

Iași 35.757 3.725.000 29,89% 12.464.423,08 16.189.423,08 

Galați 7.702 642.000 27,67% 2.320.481,93 2.962.481,93 

Brașov 12.482 1.040.000 19,76% 5.262.650,60 6.302.650,60 

Timișoara 24.841 2.586.000 18,64% 13.874.884,62 16.460.884,62 

Cluj-Napoca 42.344 5.294.000 16,67% 31.764.000,00 37.058.000,00 

Craiova 13.213 826.000 16,15% 5.113.333,33 5.939.333,33 

Oradea 7.535 471.000 14,00% 3.364.285,71 3.835.285,71 

Târgu Mureș 5.324 333.000 13,13% 2.537.142,86 2.870.142,86 

Arad 2.252 94.000 10,77% 872.857,14 966.857,14 

Sibiu 7.758 323.000 10,77% 2.999.285,71 3.322.285,71 

Suceava 5.121 213.000 10,61% 2.008.285,71 2.221.285,71 

Constanța 6.905 432.000 9,55% 4.525.714,29 4.957.714,29 

Alba Iulia 2.648 110.000 9,33% 1.178.571,43 1.288.571,43 

Pitești 3.484 145.000 8,75% 1.657.142,86 1.802.142,86 

Târgoviște 3.769 157.000 7,00% 2.242.857,14 2.399.857,14 

Bacău 2.986 124.000 6,14% 2.019.428,57 2.143.428,57 

Târgu Jiu 1.720 72.000 6,09% 1.182.857,14 1.254.857,14 

Ploiești 3.748 156.000 5,74% 2.718.857,14 2.874.857,14 

Reșița 1.057 44.000 4,67% 942.857,14 986.857,14 

TOTAL 269.073 26.590.000 - 122.577.116,41 149.167.116,41 

Tabel 10. Suma teoretică necesară pentru acoperirea cheltuielilor generate de acordarea reducerii de 

50% la transportul local în comun, pentru studenți (sursa: MEN, prelucrare proprie) 

 

Dat fiind procentul modest acoperit, din punct de vedere teoretic, de către MEN în 

vederea subvenționării transportului în comun pentru studenți, diferența care ar trebui să fie 

plătită, 122.577.116,41 lei, este cu 460,98% mai mare decât cea inițială, ajungându-se la un 

total teoretic de 149.167.116,41 lei. Astfel, având în vedere că în conformitate cu coeficienții 

propuși de CNFIS în momentul de față, subvenția standard (coeficient 1,0), subvenția pentru 

transportul local în comun ar trebui să crească de la 42 lei, la 233,77 lei, o creștere de 

556,51%. 

  



 

Implicarea autorităților locale 

Având în vedere situația dezastruoasă a finanțării transportului public local pentru 

studenți de la nivelul MEN, autoritățile locale din mai multe centre universitare au venit în 

sprijinul studenților și au acordat sumele necesare pentru ca un număr considerabil mai mare 

de studenți să beneficieze de aceste beneficii. 

În Timișoara, în baza unui Protocol de acordare a facilităților la transportul în comun 

unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, primăria 

subvenționează 50% din costul unui abonament pentru studenții la forma de învățământ cu 

frecvență. Reducerea se acordă inclusiv în perioada de vacanță școlară. Această subvenție 

se adaugă celei oferite de MEN, fapt care determină ca studenții timișoreni să beneficieze 

de gratuitate în condițiile legii. Totuși, municipalitatea condiționează acordarea subvenției 

de posesia unuia din următoarele carduri studențești: StudCard, Euro<26 Student, 

Omnipass sau PRO Timișoara (ISIC). 

În Cluj Napoca, Consiliul Local a decis prin Hotărârea nr. 97 din 9 martie 2015 să 

acorde suma de 6.832.000 lei, cu 21,84% mai mult față de cele 5.607.125 lei alocate de MEN 

conform simulării noastre, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun 

pentru studenți. De această prevedere beneficiază studenții, masteranzii, dar și doctoranzii 

de la cursurile de zi ale universități acreditate din Cluj Napoca. Subvenția este însă de doar 

30 lei, acoperind costurile pentru un abonament valabil doar pentru două linii de circulație. 

Și în acest caz, municipalitatea condiționează acordarea subvenției de posesia unuia din 

următoarele carduri studențești: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS sau 

„A Card/A kártya”. 

Primăria Municipiului Oradea asigură, prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 

356/2013 și modificările subsecvente, respectarea cuantumului de 50% din reducerea 

acordată studenților, în condițiile legii, cu excepția perioadei de vacanță considerată a fi 

între 1 iulie – 30 septembrie. De asemenea, studenții orfani sau proveniți din casele de copii 

beneficiază de gratuitate, din nou, exceptând perioada vacanței. În plus, în funcție de valoarea 

alocațiilor bugetare stabilite anual în acest sens, un anumit procent de studenți beneficiază, în 

baza performanțelor academice, de gratuitate. 

În situația de față, trebuie să remarcăm implicarea autorităților locale în 

soluționarea acestei probleme. În centrul universitar Galați, Primăria acordă o alocație 

bugetară suplimentară față de cea de la MEN pentru a acorda abonamente gratuite pentru o 

linie de circulație, atât pentru elevi, cât și pentru și studenții din învățământul de stat și 

particular acreditat în municipiul Galați, valabil exclusiv pe perioada vacanței (iulie și august). 

În martie 2016, Consiliul local al municipiului Iași a aprobat o hotărâre prin care 

prețurile biletelor și abonamentelor pentru studenți vor fi reduse la jumătate de preț, 

față de prețul întreg al acestora, în baza carnetului de student sau a legitimației de călătorie, 

indiferent de forma de studii urmată sau de tipul de instituție de învățământ superior, fie că 

este de stat sau privată. De aceleași avantaje se bucură și elevii. 

De asemenea,  Consiliul Local al municipiului Iași, prin HCL nr. 197 din 21 aprilie 2008, 

a promovat existența unui abonament de tip studențesc lunar, în valoare de 65 de lei, valabil 



 

pe toate mijloacele de transport în comun. 50% din valoarea acestuia este acoperită de MEN, 

în condițiile Legii Educației Naționale, 30% de către Primăria Municipiului Iași respectiv 20% 

de către studenți. Astfel, studenții bugetați, de la instituțiile de învățământ de stat acreditate 

plătesc în prezent 10 lei/abonament, după ultima reducere. 

 De asemenea, este important ca în centrele universitare să nu există discriminări între 

studenți. Spre exemplu, în Brașov, studenții Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” nu 

beneficiază de reduceri, spre deosebire de colegii de la Universitatea „Transilvania”, deși 

ambele categorii de studenți sunt înscriși în cadrul unei instituții de învățământ superior de 

stat acreditată. În Suceava de reducere beneficiază doar studenții care au domiciliul stabil 

în localitate, fiind discriminați cei care au viză de flotant sau fac naveta între Suceava și 

localitatea de reședință.  

  

  



 

 

Impedimente întâlnite de studenți în exercitarea acestui drept 

 Există mai multe motive pentru care studenții nu pot să își exercite acest drept în 

condițiile legale. O primă cauză ar fi condiționarea acordării reducerii la transportul în 

comun de achiziționarea sau preluarea diferitelor carduri studențești. Este cazul întâlnit 

în cel puțin două centre universitare importante, Timișoara și Cluj Napoca.  

 Achiziționarea unui card Omnipass/StudCard în Cluj Napoca costă 20 de lei, în timp 

ce ISIC Student valorează 30 de lei. Doar Euro<26 Student și „A Card/A kártya” sunt 

gratuite. În Timișoara, situația este asemănătoare, ISIC Student costă 30 de lei, în timp ce 

Euro<26 Student și Omnipass/StudCard sunt gratuite. 

 Chiar dacă studenții au posibilitatea achiziționării abonamentului pentru 

transport în comun prin intermediul unor carduri pentru studenți gratuite, aceștia sunt 

constrânși de preluarea respectivului card, fapt ilegal. Dreptul acestora la reducere pentru 

transportul în comun este, așadar, restricționat prin Hotărâri ale Consiliilor Locale, a căror 

putere legislativă este net inferioară Legii Educației Naționale. 

 De-a lungul timpului au existat mai multe voci care au contestat aceste practici. Spre 

exemplu, StudCard și Omnipass din Cluj Napoca au reprezentat proiecte contestate în 

mod public de studenți11, tocmai datorită faptului că inițial, erau singurele carduri prin 

intermediul cărora studenții beneficiau de reducerea la transportul în comun, iar studenții erau 

obligați să le achiziționeze ca să beneficieze de acest drept. Chiar dacă aceștia beneficiau prin 

intermediul cardului respectiv și de alte reduceri la o gamă de servicii, studenții nu ar trebui să 

fie constrânși astfel să își exercite dreptul la reducerea privind transportul în comun. 

Studenții întâmpină dificultăți și în ceea ce privește modul de acordare al reducerii. În 

anumite centre universitare, studenții achiziționează abonamentele la preț întreg, după 

care li se decontează suma de către universități, studenții fiind nevoiți să facă drumuri 

suplimentare la diverse birouri ale universității pentru a depune diverse documente (chitanța 

de achiziție a abonamentului, copie după cartea de identitate, copie după carnetul de student, 

extras de cont etc.), iar banii le sunt rambursați de multe ori cu săptămâni sau chiar luni 

întârziere. Considerăm că astfel de situații ar putea fi evitate ușor prin intermediul unor 

acorduri între instituțiile de învățământ superior și regia de transport local. 

De asemenea, există situații în care studenții ajung cu dificultate să achiziționeze 

legitimațiile de transport cu reducere, întrucât numărul de chioșcuri arondat pentru 

eliberarea abonamentelor specifice studenților este redus și au un program de 

                                                           
11 Raisa Iosif, Bătaie de joc sau necesitate? Gratuitatea nu mai e gratuită!!!, CampusCluj.ro, din 30 ianuarie 

2014, articol disponibil la pagina web http://www.campuscluj.ro/stiri/743-bataie-de-joc-sau-necesitate-

gratuitatea-nu-mai-e-gratuita.html, Gabriela Dragotă, 30.000 de STUDENŢI clujeni, JECMĂNIŢI de 

organizațiile studențești pentru a beneficia de transport gratuit, monitorulcj.ro, din 30 ianuarie 2014, 

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/32722-studentii-clujeni-se-simt-jecmaniti-de-organizatiile-

studentesti-pentru-a-beneficia-de-transport-gratuit#sthash.a9i17kuF.wM60fADI.dpuf,, Andra Camelia 

Cordoş, Toamna se numără afacerile: stop cartelurilor de carduri studențești, Universitaticurate.ro, 28 

august 2012, articol disponibil la pagina web http://universitaticurate.ro/integritate/toamna-se-

numara-afacerile-stop-cartelurilor-de-carduri-studentesti/  

http://www.campuscluj.ro/stiri/743-bataie-de-joc-sau-necesitate-gratuitatea-nu-mai-e-gratuita.html
http://www.campuscluj.ro/stiri/743-bataie-de-joc-sau-necesitate-gratuitatea-nu-mai-e-gratuita.html
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/32722-studentii-clujeni-se-simt-jecmaniti-de-organizatiile-studentesti-pentru-a-beneficia-de-transport-gratuit#sthash.a9i17kuF.wM60fADI.dpuf
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/32722-studentii-clujeni-se-simt-jecmaniti-de-organizatiile-studentesti-pentru-a-beneficia-de-transport-gratuit#sthash.a9i17kuF.wM60fADI.dpuf
http://universitaticurate.ro/integritate/toamna-se-numara-afacerile-stop-cartelurilor-de-carduri-studentesti/
http://universitaticurate.ro/integritate/toamna-se-numara-afacerile-stop-cartelurilor-de-carduri-studentesti/


 

funcționare insuficient de extins astfel încât studenții să poată achiziționa aceste 

abonamente într-un mod cât mai flexibil.  

  



 

 

Propuneri 

În baza celor menționate mai sus și a analizei modului în care se realizează repartizarea 

pe universități a alocațiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, 

ANOSR face următoarele propuneri: 

1. Este necesară creșterea fondului alocat cheltuielilor de transport pentru 

studenți astfel încât măcar toți studenții bugetați, la forma de învățământ zi, să 

poată beneficia teoretic de această subvenție. Creșterea fondului trebuie să fie de 

minim 122.577.116,41 lei, ajungându-se la un total teoretic de 149.167.116,41 

lei. Astfel, având în vedere că în conformitate cu coeficienții propuși de CNFIS în 

momentul de față, subvenția standard (coeficient 1,0), subvenția pentru transportul 

local în comun ar trebui să crească de la 42 lei, la 233,77 lei, o creștere de 556,51%. 

2. CNFIS trebuie să ia în considerare și situația studenților din orașele care nu sunt 

considerate centre universitare, dar în care își desfășoară activitatea studenți 

care se încadrează în prevederile art. 205, alin (2) din LEN, la facultăți sau programe 

de studii „extensie” ale unor universități din alte orașe, considerate a fi centre 

universitare (ex. Baia Mare, Hunedoara ș. a.). 

3. Metodologia trebuie să condiționeze acordarea subvențiilor pentru 

transportul în comun al studenților de lipsa oricăror intermediari. Aceștia ar 

trebui să beneficieze automat de reducerea de 50% atunci când achiziționează 

abonamentul de la punctele de vânzare ale regiilor de transport local, fără să fie 

nevoiți să deconteze ulterior suma de la instituțiile de învățământ superior sau să 

achiziționeze abonamentul cu tarif redus pe baza unor carduri ale unor agenți 

economici sau organizații neguvernamentale, precum Omnipass sau Euro26. 

4. Instituțiile de învățământ superior ar trebui să colaboreze cu regiile de 

transport local în comun, prin intermediul unor parteneriate mediate de 

autoritățile locale, astfel încât să existe cât mai puține impedimente pentru 

studenți în vederea creșterea accesibilității studenților la acest drept. Nu ar trebui 

să existe o procedură de decont, astfel încât studenții să beneficieze în mod direct 

de acest drept în momentul achiziției abonamentelor sau tichetelor de călătorie. 

5. În condițiile subfinanțării învățământului superior și a alocării unui fond insuficient 

pentru respectarea prevederilor legale, este necesară introducerea unui coeficient 

suplimentar, ponderator, astfel ca un procent aproximativ egal din studenții 

din fiecare centru universitar să beneficieze de aceleași prevederi. 

 

Referitor la legislația în vigoare referitoare la reducerile acordate studenților pentru 

transportul în comun, solicităm modificarea art. 205, alin. (2) din Legea Educației Naționale 

nr. 1/2011 și a Ordinului Ministrului Învățământului nr. 4055 din 14 iunie 1996, astfel 

încât să se revină la prevederile art. 176, alin. (1) din Legea Învățământului nr. 84 din 24 

iulie 1995, care stipula că studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele 

de transport local în comun: 



 

• indiferent de tipul de instituție de învățământ superior acreditată, de stat sau 

privată; 

• indiferent de forma de studii urmată; 

• indiferent de vârsta acestora; 

• indiferent de ciclul de studii urmat, inclusiv cel de doctorat 

• pe toată perioada anului calendaristic. 

 


