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Către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA,
În atenția domnului director Leon BĂRBULESCU,

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) formulează
prezenta solicitare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR
Călători” SA (CFR Călători), în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001). În acest sens, avem
rugămintea de a ne comunica următoarele informații:
1. Numărul de studenți unici, ce au beneficiat cel puțin o dată de gratuitate la
transportul feroviar, conform Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, în perioada ianuarie
2018 – decembrie 2018, defalcat pentru fiecare lună.
2. Numărul de călătorii gratuite de care au beneficiat studenții, conform Hotărârii de
Guvern nr. 42/2017, contravaloarea acestora și distanța medie a acestora, în
perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, defalcat pentru fiecare lună.
3. Numărul de călătorii, distanța medie și contravaloarea acestora, ale tuturor
călătorilor, indiferent de facilități sau nu, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018,
defalcat pentru fiecare lună.

De asemenea, ANOSR dorește să întreprindă o serie de demersuri în următoarea
perioadă prin care să atragă atenția cu privire la grava subfinanțare a SNTFC „CFR
Călători” SA. Suntem ferm convinși de necesitatea unor investiții care să permită în viitorul
apropiat îmbunătățirea condițiilor de transport a călătorilor. Aceste investiții nu ar trebui să fie
concentrate doar pe mentenanța sau dezvoltarea infrastructurii, ci și pe sisteme mai sigure
de control al trenurilor, motiv pentru care solicităm acordarea unei finanțări sustenabile
pentru infrastructura feroviară și SNTFC „CFR Călători” SA, cu respectările cadrului legislativ
național și comunitar.

În acest context, solicităm detalii care să ne prezinte situația actuală a sistemului
feroviar din România:
1. Există analize realizate în cadrul SNTFC „CFR Călători” SA cu privire la deficitul de
vagoane necesare, în raport cu solicitările călătorilor, având în vedere actualul Mers
al trenurilor? În cazul în care răspunsul este unul pozitiv, vă rugăm să ne puneți la
dispoziție un număr aproximativ de vagoane (sau de locuri necesare), și un cost
estimativ.
2. Bugetul și execuția bugetară pe perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018.
3. Care sunt măsurile luate în vederea creșterii gradului de confort în garniturile
de tren gestionate de SNTFC „CFR Călători” SA, referindu-ne aici la tipul de
investiții

realizate,

costuri

și

număr

de

vagoane

reabilitate/renovate/achiziționate, în perioada ianuarie 2018- decembrie 2018.

În speranța unei colaborări cât mai bune, vă asigurăm de întreaga noastră considerație!

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 19 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 105 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.

