
 

 

Număr de înregistrare 370/02.07.2019 

 

Către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

În atenția domnului rector prof. univ. dr. Tudorel TOADER, 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrage atenția 

asupra unei abateri de la Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, datorită sesizării Companiei de Transport Public Iași (CTP Iași), care susține faptul 

că, urmare a solicitărilor instituțiilor de învățământ superior din centrul universitar Iași, studenții 

nu vor mai beneficia de reducerea tarifelor pentru transportul public local pe perioada vacanței 

de vară. 

Dorim să subliniem faptul că, în conformitate cu art. 205 din Legea nr. 1/ 2011 a educației 

naționale, „(2) 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”. 

Mai mult, aceeași lege prevede la art. 136, alin. (1), faptul că „Anul universitar începe, de 

regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre și se finalizează la 30 

septembrie din anul calendaristic următor”, de unde rezultă faptul că imputarea dreptului 

studenților de a beneficia de reducerea tarifelor cu minimum 50% a transportului public în comun 

pe perioada verii este în totală contradicție cu normele legale în vigoare. 

Amintim, totodată, faptul că „Ministerul Educației Naționale alocă instituțiilor de 

învățământ superior de stat din România fonduri în vederea subvenționării cheltuielilor de 

transport public local, de suprafață, pentru studenți (achitarea contravalorii reducerilor privind 

transportul” – conform art. (1), alin. (1) din Ordinul nr. 3131/2019 al ministrului educației naționale 

pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru 

transportul public local de suprafață al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior 

de stat din România. Același articol mai specifică, prin alin. (2), faptul că „Sumele stabilite pentru 

subvenționarea cheltuielilor de transport public local, de suprafață, pentru studenți, provenite de la 

Ministerul Educației Naționale, sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al 

instituțiilor de învățământ superior. În contract este specificat numărul de studenți eligibili 

pentru transport, subvenționați de la bugetul de stat”. 

 

 



 

 

Având baza legală expusă anterior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din 

România (ANOSR), solicită Universitatății „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea în regim de 

urgență a dispozițiilor înaintate Companiei de Transport Public Iași, și totodată respectarea Legii 

nr. 1/ 2011 a educației naționale, dar și actele normative subsecvente acesteia în ceea ce privește 

transportul public local al studenților. 

Pentru detalii sau mai multe informații, ne puteți contacta la adresa office@anosr.ro  sau 

la numărul de telefon 0724 867 829 (Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președinte ANOSR). 

Cu respect, 

 

Președinte ANOSR, 

Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

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

studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 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 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând 

un număr de 110 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. 
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