Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru acordarea facilităţilor elevilor şi studenţilor privind transportul
pe calea ferată şi cu metroul

Propuneri transmise de Asociaţia Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (LS IAȘI)
Date de contact: contact@ligastudentilor.net
Telefon: 0788.388.488 / 0788.488.388

Textul proiectului

Amendamente

Motivaţie

Art. 1.
(1) Elevii din învăţământul obligatoriu,
profesional,
liceal
acreditat/autorizat
beneficiază de tarif redus cu 50% pentru
transportul feroviar pe toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a şi cu metroul, în tot
parcursul anului calendaristic.

Art. 1.
(1) Elevii din învăţământul obligatoriu,
profesional, liceal acreditat/autorizat şi
cei care studiază la o instituţie de
învăţământ
preuniversitar
din
Republica Moldova beneficiază de tarif
redus cu 50% pentru transportul feroviar
pe toate categoriile de trenuri, clasa I-a,
clasa a II-a, vagon de dormit, cuşetă şi
cu metroul, în tot parcursul anului
calendaristic.

(2) Studenţii români/străini înmatriculaţi la
forma de învăţământ cu frecvenţă – licență,
master, doctorat - în instituţiile de învăţământ
superior acreditate din România, în vârstă de
până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu
50% pentru transportul feroviar la toate

(2) Studenţii români/străini înmatriculaţi
la forma de învăţământ cu frecvenţă –
licență, master, doctorat - în instituţiile de
învăţământ superior acreditate din
România şi Republica Moldova, în vârstă
de până la 26 de ani, beneficiază de tarif

Acordarea reducerii de 50% la transportul
feroviar doar pe trenurile clasa a II-a este
total abuzivă, întrucât prevederile art. 84,
alin. 1 („elevii din învățământul
obligatoriu și liceal acreditat/autorizat
beneficiază de tarif redus cu 50% pentru
transportul local în comun, de suprafață,
naval și subteran, precum și pentru
transportul intern auto, feroviar și naval,
pe tot parcursul anului calendaristic.”) și
art. 205, alin. 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. Studenții orfani sau
proveniți din casele de copii beneficiază
de gratuitate pentru categoriile de
transport stabilite prin ordin al
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categoriile de trenuri, clasa a II-a şi cu metroul,
în timpul anului universitar. Studenţii primesc
drepturile complete pentru întregul an
universitar în care au împlinit vârsta de 26 de
ani, indiferent de data împlinirii acestei vârste.

redus cu 50% pentru transportul feroviar
la toate categoriile de trenuri, clasa I-a,
clasa a II-a, vagon de dormit, cuşetă şi
cu metroul, în timpul anului universitar.
Studenţii primesc drepturile complete
pentru întregul an universitar în care au
(3) Elevii și studenții orfani, cu cerinţe împlinit vârsta de 26 de ani, indiferent de
educaţionale speciale, precum şi cei pentru data împlinirii acestei vârste.
care s-a stabilit o măsură de protecţie specială,
în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de
gratuitate pentru aceste categorii de transport,
pe
tot
parcursul
anului
calendaristic/universitar, conform prevederilor
legislației în domeniu. Elevii și studenții care
beneficiază de gratuitate pentru transportul pe
calea ferată şi cu metroul vor prezenta, pentru
decontare, biletele de călătorie cu reducere
50% din tariful trenurilor, clasa a II-a şi
abonamentele lunare pentru călătoria cu
metroul, la unităţile de învăţământ/instituţiile
de învăţământ superior în care sunt
înmatriculaţi.
Art. 2.
(1) Operatorii de transport feroviar de călători
vor elibera, contra cost, beneficiarilor prevăzuţi
la art. 1 din prezenta hotărâre, bilete de
călătorie cu reducere de 50% din tariful
trenurilor, clasa a II-a, având menţiunea
„Elev”/„Student” și abonamente lunare pentru
elevi, respectiv pentru studenți cu reducere

ministrului
educației,
cercetării,
tineretului și sportului.”) din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 nu fac
nicio distincție între tipurile de trenuri
și serviciile oferite de operatorii
feroviari.
Conform principiului unde legea nu
distinge, nici interpretul nu poate
distinge (uni lex nox distinguit, nec nos
distinguere
debemus),
Ministerul
Transporturilor NU poate restrânge
dreptul elevilor și studenților la tarife
reduse la 50% la transportul feroviar. Prin
urmare, reducerile trebuie acordate pentru
toate titlurile de călătorie (toate tipurile de
bilete și abonamente), pe toate tipurile de
tren.

În ceea ce privește acordarea acestor
reduceri
elevilor
și
studenților
înmatriculați la o instituție de învățământ
din Republica Moldova, considerăm că
aceasta ar fi o reală formă de încurajare a
tinerilor etnici români care studiază în
Republica Moldova să vină la studii și în
vacanțe în România și să vadă în Statul
Român un real sprijin în parcursul lor
educațional.

Art. 2.
(1) Operatorii de transport feroviar de
călători vor elibera, contra cost,
beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din
prezenta hotărâre, bilete de călătorie cu
reducere de 50% din tariful trenurilor,
clasa I-a, clasa a II-a, vagon de dormit şi
cuşetă,
având
menţiunea Din punct de vedere social, ar fi o

pagina 2

50% din tariful trenurilor, clasa a II-a. Biletele
de călătorie cu reducere de 50% din tariful
trenurilor, clasa a II-a și abonamentele lunare
pentru elevi, respectiv pentru studenți cu
reducere 50% din tariful trenurilor, clasa a II-a
sunt valabile numai însoţite de actele de
identitate (certificat de naştere, carte de
identitate, paşaport).

„Elev”/„Student” și abonamente lunare
pentru elevi, respectiv pentru studenți cu
reducere 50% din tariful trenurilor, clasa a
II-a. Biletele de călătorie cu reducere de
50% din tariful trenurilor, clasa I-a, clasa
a II-a, vagon de dormit şi cuşetă, și
abonamentele lunare pentru elevi,
respectiv pentru studenți cu reducere 50%
din tariful trenurilor, clasa a II-a sunt
(2) Cheltuielile aferente facilităţilor prevăzute valabile numai însoţite de actele de
la alin. (1) şi (2) ale art. 1 se finanţează de la identitate (certificat de naştere, carte de
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului identitate, paşaport).
Transporturilor.
(3) Cheltuielile aferente facilităţilor prevăzute
la alin. (3) ale art. 1 se finanţează 50% de la la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Transporturilor şi 50% de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 3.
(1) Eliberarea biletelor de călătorie şi a
abonamentelor lunare pentru elevi/studenţi, cu
tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum și a
abonamentelor lunare pentru elevi/studenți cu
reducere 50% pentru călătoria cu metroul se
face contra cost, în baza carnetelor de elev
vizate pentru anul şcolar în curs, care vor avea
înscris pe prima filă CNP-ul elevului sau al
legitimaţiilor de elev/student pentru reducere la

substanțială formă de sprijin pentru
aceștia, având în vedere diferența
nivelului de trai dintre cele două țări
surori.
Din punct de vedere geopolitic, în
contextul actual din Republica Moldova și
al acordului de asociere al Republicii
Moldova la Uniunea Europeană, România
trebuie să își consolideze poziția de
sprijinitor principal al statului vecin,
inclusiv prin politici care să crească
nivelul de mobilitate al tinerilor
(asigurarea reducerilor la transport) și
politici educaționale.

Art. 3.
(1) Eliberarea biletelor de călătorie şi a
abonamentelor
lunare
pentru
elevi/studenţi, cu tarife reduse cu 50% la
trenuri clasa I-a, clasa a II-a, vagon de
dormit şi cuşetă, precum și a
abonamentelor
lunare
pentru
elevi/studenți cu reducere 50% pentru
călătoria cu metroul se face contra cost, în
baza carnetelor de elev vizate pentru anul
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transport, vizate pentru anul şcolar / universitar şcolar în curs, care vor avea înscris pe
în
curs
de
către
conducătorii prima filă CNP-ul elevului sau al
unităților/instituțiilor de învăţământ.
legitimaţiilor de elev/student pentru
reducere la transport, vizate pentru anul
(2) Tipărirea şi distribuirea legitimaţiilor de şcolar / universitar în curs de către
elev/student pentru reducere transport al cărei conducătorii unităților/instituțiilor de
model este prevăzut în cadrul anexei nr. 1 se învăţământ.
asigură de către Ministerul Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice. Legitimaţia de
elev/student pentru reducere transport este
unică, nominală, netransmisibilă şi conţine
numărul matricol unic al elevului/studentului,
CNP,
numele
şi
prenumele
elevului/studentului, denumirea unităţii de
învăţământ de apartenenţă, cât şi elemente de
siguranţă (caseta orange).
(3) Instituţiile de învăţământ obligatoriu
profesional şi liceal acreditat/autorizat precum
și unitățile/instituţiile de învăţământ superior
acreditate poartă responsabilitatea pentru
distribuirea către elevi/studenţi a carnetelor de
elev/ legitimaţiilor de elev/student pentru
reducere transport.
Art. 4.
(1) Pentru transportul cu metroul, acordarea de
tarife reduse cu 50% se face pe bază de
abonamente lunare eliberate elevilor și
studenților prevăzuţi la art.1, care urmează
cursurile la instituţiile de învăţământ cu sediul

Art. 4.
(1) Pentru transportul cu metroul,
acordarea de tarife reduse cu 50% se
aplică pentru toate titlurile de călătorie
și se eliberează elevilor și studenților
prevăzuţi la art.1, indiferent de

Acordarea de reduceri doar pentru
abonamentele lunare, nu și pentru
celelalte tarife din cadrul transportului cu
metroul (cartele cu două călătorii, cartele
cu 10 călătorii, abonamente de o zi)
încalcă flagrant drepturile conferite
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în Bucureşti sau pentru elevii/studenţii care au
domiciliul în Bucureşti. Abonamentele lunare
vor fi eliberate de Metrorex S.A. prin casieriile
special amenajate din staţiile de metrou, de
către casierul de serviciu care va completa
anexa nr. 2.

(2) Studenții și elevii beneficiază lunar de un
abonament cu reducere 50% la călătoria cu
metroul. Abonamentul lunar este valabil numai
însoţit de actele de identificare care să
dovedească calitatea de elev sau student.
(3) Calculul cheltuielilor aferente facilităţilor
acordate elevilor şi studenţilor pentru
transportul cu metroul se va face de către
Metrorex, pe baza tabelelor nominale întocmite
în staţiile unde se eliberează abonamentele
lunare pentru elevi şi studenţi conform anexei
nr. 2.

localitatea de studiu, domiciliu sau
reședință. Abonamentele lunare vor fi
eliberate de Metrorex S.A. prin casieriile
special amenajate din staţiile de metrou,
de către casierul de serviciu care va
completa anexa nr. 2.

elevilor și stundeților de către Legea
Educației Naționale. Astfel, pentru elevi și
studenți, cartelele de două călătorii ar
trebui să aibă prețul de 2.5 lei, cartelele de
zece călătorii - 10 lei, abonamentul de o zi
- 4 lei, iar abonamentul săptămânal cu
număr nelimitat de cătătorii - 12.5 lei,
prevederile legale trebuind să se aplice în
mod nediscriminatoriu, în baza aceluiași
principiu de drept: unde legea nu distinge,
nici interpretul nu poate să distingă.

(2) Studenții și elevii beneficiază lunar de
un abonament cu reducere 50% la
călătoria cu metroul. Biletele şi
abonamentele sunt valabile numai
însoţite de actele de identificare care să
dovedească calitatea de elev sau student
(carnet de elev, carnet de student sau
legitimație de reducere cu 50% la
transportul CFR pentru studenți).

Având în vedere necesitatea legală de a
introducere reducerea de 50% pentru toate
titlurile de călătorie oferite de către
Metrorex SA, este necesară adaptarea
textului prezentului alineat.

(4) Cheltuielile aferente facilităţilor prevăzute
la alin. (1) se finanţează de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Transporturilor.
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(5) Decontarea de către Metrorex a
abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi
se va efectua prin Ministerul Transporturilor pe
baza “Formular Centralizator de Decont”
conform anexei nr. 4, a formularului
“Centralizator al vânzărilor de abonamente
lunare pentru elevi şi studenţi” conform anexei
nr. 3 şi a dosarelor care conţin formularele
“Tabel
Nominal
pentru
eliberarea
abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi”
conform anexei nr. 2, toate acestea depunânduse la Ministerul Transporturilor.
Art. 41
Reducerile prevăzute de Legea 1/2011
pentru elevi și studenți la transportul
local în comun se aplică tuturor elevilor
și studenților, indiferent de orașul în
care își desfășoară studiile. Autoritățile
locale nu pot limita acest drept, oferind
reduceri la transportul local în comun
doar elevilor și studenților care își
desfășoară
studiile
în
unitatea
administrativ-teritorială respectivă.
Art. 42
Reducerile la transportul local în
comun prevăzute de Legea 1/2011 se
aplică tuturor elevilor și studenților
înmatriculați la o instituție de
învățământ superior din Republica
Moldova.

Reducerile pentru transport ar trebui
acordate tuturor elevilor și studenților
înmatriculați la instituții de învățământ din
România, nu doar celor care studiază sau
au domicilul într-o anumită unitate
administrativ teritorială.
În momentul de față, prin cutumă,
reducerile la transportul local în comun
dintr-o unitate administrativ teritorială se
aplică doar elevilor și studenților care
studiază sau au domiciliul în unitatea
administrativ teritorială respectivă. Spre
exemplu, în mod normal, raportat la
prevederile Legii 1/2011, studentul din
Suceava ar trebui să aibă dreptul de a
beneficia de reduceri la trasportul local în
comun din municipiul București.
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Art. 5.
(1) Operatorii de transport feroviar vor întocmi
lunar deconturi pentru biletele de călătorie şi
abonamentele pentru elevi/studenţi cu tarife
reduse cu 50%, conform modelului din anexa
nr. 5.
(2) Pentru Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A.
calculul cheltuielilor de transport se face pe
baza deconturilor întocmite la nivelul fiecărei
sucursale regionale de transport feroviar de
călători.
(3) Operatorii de transport feroviar vor
transmite
deconturile
către
Ministerul
Transporturilor până la data de 25 a lunii
pentru biletele şi abonamentele eliberate în
luna precedentă.
(4) Decontarea
călătoriilor,
inclusiv
contravaloarea tipăririi abonamentelor se va
efectua lunar din bugetul Ministerului
Transporturilor cu încadrare în bugetul aprobat
de la capitolul - „Asigurări și asistență socială”
către operatorii de transport feroviar în baza
decontului prezentat în anexa nr. 5.
(5) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor
şi studenţilor pentru transportul cu metroul, în
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baza deconturilor şi a centralizatorului
întocmite, conform anexelor nr. 3 şi 4,
Societatea Comercială de Transport cu Metroul
Bucureşti “Metrorex” S.A. va primi lunar din
bugetul Ministerului Transporturilor de la
capitolul - „Asigurări și asistență socială”
sumele justificate.
(6) Sumele aferente deconturilor neachitate în
cursul anului bugetar, prevăzute la alin. (4) și
alin. (5), se înregistrează ca obligații de plată în
anul următor și nu sunt purtătoare de accesorii.
Art. 6.
Operatorul de transport răspunde de păstrarea
deconturilor și a documentelor primare în baza
cărora s-au întocmit deconturile, conform legii.
Art. 7.
Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 8 La data intrării în vigoare a
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prezentei hotărâri, HG nr. 309/1996,
orice prevederi contrare acesteia se abrogă.
Ordinul Ministrului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului nr.
972/2003 precum și orice prevederi
contrare acestei hotărâri, se abrogă.

În vederea respectării cerinţelor în materie
de tehnică legislativă cerute de Legea nr.
24/2000, toate actele administrative cu
caracter normativ (hotărâri de guvern şi
ordine de ministru) care privesc problema
reducerilor la transport pentru elevi şi
studenţi, care au fost emise sub imperiul
vechii legi a educaţiei (Legea 84/1995),
trebuie abrogate expres, pentru a nu se
crea confuzie în rândul destinatarilor
viitoarei Hotărâri de Guvern cu privire
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aplicarea prevederilor actualei Legi a
Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011.
Astfel, se impune abrogarea expresă a
Hotărârii de Guvern nr. 309/1996, care
reprezintă normele metodologice de
aplicare a prevederilor legii 84/1995
privind reducerile la transport, precum şi
abrogarea expresă a Ordinul Ministrului
Transporturilor,
Construcţiilor
şi
Turismului
nr.
972/2003,
care
reglementează în momentul de faţă
modalitatea de acordare a acestor reduceri
prin emiterea carnetelor de cupoane.
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