
HOTARARE   Nr. 309 din  6 mai 1996 
privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul 
local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul 
intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din 

invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat 

 
In aplicarea prevederilor art. 174 alin. (1) si (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996, 
 
    Guvernul Romaniei hotaraste: 
 
    Art. 1 
    Elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru 
transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, in tot timpul 
anului calendaristic. 
    Elevii si studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru aceste categorii de transport. 
    Art. 2 
    Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" va elibera, contra cost, prin casele de bilete C.F.R., 
beneficiarilor prevazuti la art. 1 din prezenta hotarare, legitimatii de calatorie speciale cu reducere de 50% din tariful trenurilor 
de persoane clasa a II-a, avand mentiunea "Elevi si studenti". 
    Acordarea de tarife reduse cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, se face pe baza de 
abonamente lunare eliberate elevilor si studentilor de catre regiile autonome de transport, societatile comerciale si serviciile 
publice de specialitate ale consiliilor locale din localitatile respective si de catre Regia Autonoma de Exploatare a Metroului 
"Metrorex" Bucuresti. 
    Art. 3 
    Eliberarea biletelor speciale de calatorie si a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti, cu tarife reduse cu 50%, se face 
contra cost, in baza carnetului de elev sau a legitimatiei de identitate pentru studenti, vizate la zi de catre conducatorii 
institutiilor de invatamant. 
    Art. 4 
    Ministerul Invatamantului asigura tiparirea legitimatiilor de identitate pentru studenti, care se repartizeaza institutiilor de 
invatamant superior. 
    ART 5 
    (1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor si studentilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea ferata, precum si pentru 
reducerile de tarif si gratuitatile acordate pentru transportul subteran cu metroul, Regia Autonoma "Societatea Nationala a 
Cailor Ferate Romane", respectiv Regia Autonoma de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucuresti vor primi, anual, cate o suma 
forfetara, din bugetul aprobat Ministerului Invatamantului, stabilita prin hotarari ale Guvernului. 
    (2) Reducerea de tarif cu 50% a abonamentelor lunare eliberate elevilor si studentilor, precum si gratuitatile de transport 
acordate elevilor si studentilor orfani sau proveniti din casele de copii, pentru transportul local, in comun, de suprafata, se 
asigura din bugetul Ministerului Invatamantului prin serviciile publice descentralizate ale acestuia. 
    (3) Elevii si studentii care beneficiaza de gratuitate pentru transportul pe calea ferata vor prezenta bilete speciale cu reducere 
50% din tariful trenurilor de persoane, pentru "Elevi si studenti", la unitatile de invatamant pentru decontare. 
    Art. 6 
    (1) Pentru elevii si studentii care beneficiaza de gratuitate pentru transportul local in comun, abonamentele vor fi achizitionate 
de catre unitatile de invatamant sau acestia vor primi sume in avans, care vor fi decontate lunar pe baza abonamentului 
nominal. 
    (2) Pentru biletele si abonamentele elevilor si studentilor pentru transportul naval si auto intre localitati, elevii si studentii vor 
achita integral costul calatoriei si se vor prezenta la unitatile de invatamant, pentru decontare. 
    Art. 7 
    Ministrul invatamantului va aproba, prin ordin, norme pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari. 
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