
ANUNȚ TRANSPORT 

 
Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, 

master - 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.  

Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie/abonamente lunare 
gratuite, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a 
datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare 
legitimaţii de călătorie. 

Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, 
master - beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe 
bază de abonament lunar, respectiv faza I, în tot timpul anului universitar şi 
vor putea beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul şi la 
celelalte titluri de transport din oferta tarifară, respectiv faza a II-a.  

Studenţii orfani sau studenţii proveniţi din casele de copii beneficiază 
de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului 
universitar.  

Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea 
legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate 
la transport numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de 
învăţământ cu frecvenţă (buget, taxă) - licenţă, master - în instituţiile de 
învăţământ superior acreditate din România, prevăzuţi la art. 205 alin. (2^1) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în regim gratuit. 

Studenții din învățământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiază de 
abonamente lunare STB (autobuz, troleibuz, tramvai) sub forma de cartele 
magnetice cu reducere 50%. 

Abonamentele lunare se eliberează pentru studenții care urmează 
cursurile la instituțiile de învățământ de stat, cu sediul în municipiul 
București, sau pentru studenții care au reședința în municipiul București. 

Pentru decontare abonamente STB (autobuz, troleibuz, tramvai) studenții 
depun la secretariat, până pe 10 ale lunii pentru luna anterioară, chitanța de 
plată a abonamentului, cu ștampila pe verso al emitentului chitanței, însoțită 
de copie a cartelei titularului. 

IMPORTANT: se eliberează legitimațiile de student pentru reducere / 
gratuitate la transport numai după înmatricularea în anul universitar 2018 / 
2019. 

          DECANAT 


