
 

 

Nr înregistrare 1165 / 22.10.2012 
 
Către: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 
În atenţia: doamnei Ministru Prof. dr. Ecaterina ANDRONESCU 
 
 
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), în calitate de reprezentant al 
studenţilor din România, semnalează întârzierea survenită în procesul de emitere a carnetelor 
de cupoane pentru călătoria pe calea ferată cu reducere de 50%, precum și a legitimațiilor de 
transport. 
 
Conform LEN nr 1/2011, Art. 205. (2) ”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.”  

Pentru a putea beneficia de aceste reduceri pentru transportul feroviar, universitățile ar trebui să 
pună la dispoziția studenților, odată cu începutul anului universitar 2012-2013, carnetele de 
cupoane pentru călătoria pe calea ferată cu reducere de 50% și legitimațiile de transport. Acestea 
din urmă fiind necesare și pentru accesarea reducerilor la transportul rutier în comun. Având în 
vedere că anul universitar a început deja de mai bine de 20 zile, iar emiterea cupoanelor întârzie, 
acest fapt cauzând multe neplăceri studenților și impiedicandu-i pe aceștia să beneficieze de 
dreptul la transport redus, solicităm Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
(MECTS) să ia măsurile necesare distribuirii carnetelor de cupoane și a legitimațiilor către 
universități pentru ca acestea, la rândul lor, să le poată distribui studenților. Considerăm că 
MECTS ar trebui să trateze cu mai multă seriozitate această situație ce se repetă în fiecare an.   

 
În acest sens, solicităm Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului emiterea 
cupoanelor de călătorie și a legitimațiilor de transport pentru ca studenții înmatriculați în anul 
universitar 2012-2013 să poată beneficia de reducere pentru transportul în comun (feroviar și 
rutier) în cel mai scurt timp cu putință și luarea măsurilor necesare pentru ca situația să nu se 
repete anual, la începutul anului universitar. 
 
În speranța unui răspuns pozitiv, vă asigurăm de întreaga noastră considerație! 
 
 
22.10.2012 

                                                                                                   Mihai Dragoş, 
Preşedinte ANOSR 
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