
FOARTE  IMPORTANT 
 

Conform prevederilor HG 42/2017 “Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite şi 

a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri,                        

clasa a II-a, se face pe baza legitimatiei de student valabila pentru reducerea la 

transport sau a unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care 

sunt înmatriculaţi, din care să rezulte încadrarea în prevederile hotaririi de guvern ”. 

Studentii care pana la data intrarii in vigoare a HG 42/2017 aveau dreptul la 

vechea facilitate oferita de CFR Calatori obligatoriu trebuie sa prezinte legitimatia de 

student pentru reducere la transport. 

Referitor la adeverinte, facem urmatoarele precizari: 

 Până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la 

forma de învăţământ cu frecvenţă - licență, master, doctorat - în instituţiile de 

învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a                   

HG 42/2017 nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/ gratuitate la 

transport, eliberarea legitimatiilor de calatorie gratuite se efectueaza pe baza unei 

adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi.  

Prin urmare, emiterea legitimatiilor de calatorie gratuite se 
efectueaza in baza adeverintei eliberate de unitatea de invatamint 
pentru acordarea reducerii la transportul feroviar doar pentru 
urmatoarele categorii: 

 studentii cu varste mai mari de 26 ani; 

  masteranzi; 

 doctoranzi.  

Rugam beneficiarii gratuitatii la transportul feroviar sa se prezinte pentru 

ridicarea legitimatiilor sau adeverintelor, dupa caz, la institutiile universitare care 

„POARTA RESPONSABILITATEA LEGALA ASUPRA DISTRIBUIRII ACESTOR 

DOCUMENTE PENTRU REDUCERE LA TRANSPORT”, CONFORM HG 42/2017. 

 

Pentru elevi, conform prevederilor din HG 42/2017 “Unitatile din învăţământul 
obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal şi liceal poartă responsabilitatea repartizării 
carnetelor de elev în timp util şi a completării acestora cu datele de identificare ale 
elevilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal. În lipsa acestor 
documente, nu se emit legitimaţii de călătorie cu reducere .”  

Rugam elevii care nu prezinta documentele prevazute in HG 42/2017 sa se 

prezinte la unitatile de invatamant pentru procurarea acestora. 
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