
 
 

 
 

 

Nr. de înregistrare 155/13.10.2016 
  

Către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

În atenția domnului ministru prof. univ. dr. Mircea DUMITRU  

 

Către Ministerul Transporturilor, 

În atenția domnului ministru ing. Petru Sorin BUȘE 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Transporturilor să 

comunice care este stadiul elaborării și să urgenteze aprobarea proiectului de Hotărâre de 

Guvern pentru acordarea facilităților elevilor și studenților privind transportul pe calea 

ferată și cu metroul. 

Reamintim următoarele: 

- ANOSR a solicitat MENCȘ și MT, în data e 14.01.2016, modificarea legislației în vigoare care 

reglementează transportul pentru studenți pe calea ferată cu mijloacele de transport feroviar 

intern, astfel încât aceștia să beneficieze de o reducere de minimum 50% pentru transportul 

feroviar, pentru toate tipurile de trenuri și toate categoriile de locuri, indiferent de 

distanțele călătoriilor, pentru toți studenții (de la toate cele trei cicluri: licență, masterat, 

doctorat) înmatriculați la instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate, indiferent 

de forma de învățământ pe care o urmează, de vârsta pe care o au și de naționalitatea acestora, 

pentru un număr nelimitat de călătorii într-un an calendaristic, publicând și o analiză a 

legislației care reglementează acordarea reducerilor pentru studenți pentru călătoriile cu 

mijloacele de transport intern feroviar. De asemenea, de această reducere ar trebui să 

beneficieze și studenții care urmează o formă de învățământ superior în altă țară decât 

România, indiferent de naționalitatea lor, precum și elevii de la școlile postliceale. 

- În discursul său susținut în fața Parlamentului României în cadrul „Orei Premierului” din data 

de 09.05.2016, prim ministrul Dacian Cioloș a confirmat că se lucrează la soluționarea acestei 

solicitări. 

 

http://gov.ro/ro/stiri/discursul-premierului-dacian-ciolo-la-ora-premierului-cu-tema-problemele-din-sistemul-de-educatie
http://gov.ro/ro/stiri/discursul-premierului-dacian-ciolo-la-ora-premierului-cu-tema-problemele-din-sistemul-de-educatie


 
 

 
 

- Ministrul Transporturilor de la momentul respectiv, domnul Dan Costescu, a confirmat într-o 

conferință de presă publică, în data de 10.05.2016, că începând cu anul universitar 2016-2017 

vor fi eliminate legitimațiile și cupoanele de călătorie pentru transportul feroviar, studenții 

urmând să beneficieze de reducere de 50% pentru toate categoriile de trenuri doar pe baza 

carnetului de student.  

 Deși anul universitar 2016-2017 a început la data de 1 octombrie 2016, încă nu a fost 

adoptată această Hotărâre de Guvern, studenții fiind în continuare dezavantajați în ceea ce 

privește călătoriile cu mijloacele de transport feroviar. Astfel, considerăm că acest act normativ 

trebuie adoptat de urgență, mai ales că a fost asumat public de Guvernul României încă din luna 

mai 2016, și vă solicităm să faceți toate diligențele pentru ca acest lucru să se întâmple. 

În speranța unei soluționări optime a acestei probleme, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație! 

 

Președinte ANOSR, 

Vlad D. Cherecheș 

                                                                                

 

 

  

 

*** 

 

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

ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, 

atingând un număr de peste 84 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. 

http://www.ziare.com/stiri/cfr/anunt-pentru-elevi-si-studenti-se-schimba-modul-in-care-si-pot-cumpara-bilete-de-tren-reduse-1421275

