FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT

GRATUITATE LA TRANSPORTUL FEROVIAR INTERN
PENTRU STUDENŢI
Hotărârea Guvernului nr. 42 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern
feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi stabileşte modalitatea prin care
studenţii beneficiază de respectivele facilităţi de transport în baza legitimaţiei de
student/adeverinţei de student.
Extras din Hotărârea Guvernului nr. 42/31.01.2017:
-

Art. 3 (1) „Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu
frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior
acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la
toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent
de distanţă sau rutele călătoriilor”.

-

Art. 3 (2) „Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenţilor legitimaţii
de călătorie gratuite (bilete de călătorie) pentru călătoria la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a, cât şi abonamente lunare gratuite pentru studenţi cu număr
nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a”.

-

Art. 3 (6) „Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cât şi a abonamentelor
lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face
astfel:
a. până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student
pentru reducere la transport, cât şi a unui act de identitate, respectiv carte de
identitate sau paşaport.
b. după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student
pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate, respectiv
carte de identitate sau paşaport.
c. până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la
forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de
învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere la
transport, pe baza unei adeverinţe eliberare de instituţia de învăţământ superior
la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte încadrarea în prevederile alin. (1)”.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta:
 legitimaţia de călătorie gratuită (biletul de călătorie);
 legitimaţia de student pentru reducere transport vizată pentru anul universitar
în curs sau adeverinţa de student (pentru anul universitar 2016/2017),
respectiv legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate (după începerea
anului universitar 2017/2018);
 actul de identitate, respectiv cartea de identitate sau paşaport.

Legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt
nominale şi netransmisibile.

