
In aten�a Ministerului Educa�ei,  
 
S�ma� parteneri,  
 
Uniunea Na�onala s Studen�lor din Romania, federa�e studenteasca care reuneste 52 de organiza�i 
studentes� si de tineret la nivel na�onal, solicita Ministerului Educa�ei acceptarea legi�ma�ei 
Interna�onal Student Iden�ty Card (ISIC) ca dovada a statutului de student la nivel na�onal si 
echivalarea ei cu legi�ma�a de student pentru reducere la transportul public din Romania.  

Solicitarea noastra de acceptare a legi�ma�ei Interna�onal Student Iden�ty Card se refera atat la 
varianta legi�ma�ei emisa in format de plas�c, cat si la varianta digitala.  

Prin prezenta solicitare dorim a se realiza cadrul in care studen�i care sunt inscrisi la o universitate 
acreditata din Romania,  sa poata u�liza si legi�ma�a Interna�onal Student Iden�ty Card in format 
plas�c sau in format virtual, pentru a beneficia de facilita�le oferite studen�lor in conformitate cu 
prevederile legale la transportul public la nivel local si na�onal din Romania  

 

Argumentele care stau la baza acestei solicitari sunt: 

 

1. Necesitatea usurarii fluxului in care studen�i ob�n legi�ma�a de student pentru reducere la 
transportul public din Romania – In multe ins�tu�i de invatamant superior din Romania exista 
mari intarzieri pe fluxul de eliberare a acestor legi�ma�i catre studen�. Legi�ma�a Interna�onal 
Student Iden�ty Card, atat in format plas�c cat si in format digital, poate fi ob�nuta facil de 
catre studen� in cadrul unui process de aplicare securizat si ar contribui masiv la inlaturarea 
dificulta�lor pe care studen�i le intampina.  

 

2. Necesitatea crearii unei alterna�ve la legi�ma�a actuala de transport – consideram ca actuala 
legi�ma�e de student pentru transportul public din Romania si legi�ma�a ISIC ar trebui sa 
func�oneze in paralel, iar studen�i sa poata decide pe care doresc sa o foloseasca pentru a 
beneficia de facilita�le oferite la transportul public din Romania.  

 

 
3. Necesitatea actualizarii conceptului de legi�ma�e studenteasca in Romania- legi�ma�a 

studenteasca in Romania este neschimbata de zeci de ani.  Este absolut necesar sa demaram un 
proces de modernizare a conceptul de legi�ma�e studenteasca, as�el incat acesta sa fie actuala 
si sa raspunda cat mai bine nevoilor studen�lor.  
 
Consideram ca legi�ma�a studenteasca poate si trebuie sa faca mai multe pentru studen�. 
ISIC – European Youth Card,  este o legi�ma�e studenteasca recunoscuta la nivel global, face 
parte dintr-un proiect sus�nut de UNESCO, este extrem de folosita de studen� in Romania, 
ofera acces studen�lor la o vasta retea de beneficii la nivel na�onal si global si este o solu�e 
despre care consideram ca va ajuta in acest atat de necesar proces de modernizare.  
 



4. Necesitatea crearii unei legi�ma�i studentes� cu func�onalita� mul�ple– Legi�ma�a ISIC este
deja u�lizata de studen�i si de ins�tu�ile de invatamant din Romania. In mai multe universitati
legi�ma�a ISIC este u�lizata pentru securizare acces, acces la biblioteca, can�na, etc. Prin
acceptarea ei la ob�nerea facilita�lor la transportul public, legi�ma�a poate deveni acea
legi�ma�e mul�-func�onala pe care studen�i din Romania sa o foloseasca in toate ac�vita�le
lor atat in campusurile in care studiaza dar si in afara lor.

5. Necesitatea crearii unei legi�ma�i care sa fie de folos si in afara tarii - Legi�ma�a ISIC –
European Youth Card este recunoscuta la nivel global si este sus�nuta de ins�tu�i precum
UNESCO si Uniunea Europeana, ceea aduce foarte multe avantaje studen�lor atunci cand
calatoresc. In plus, pe legi�ma�ile ISIC vor aparea si elementele de iden�ficare ale  noului
European Student Card (ESC).

In concluzie, ne exprimam convingerea ca solicitarea noastra va fi analizata cu aten�e de catre factorii 
de decizie din cadrul Ministerului Educa�ei si, acest proces de actualizare si modernizare a legi�ma�ei 
studentes�, process pe care  il consideram extrem de necesar, va fi demarat in cel mai scurt �mp in 
conformitate cu cele men�onate in prezenta solicitare.  

Uniunea Na�onala a Studen�lor din Romania 

Presedinte, 
Zamfir Ciprian-Constan�n
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În atenția Ministerului Educației Naționale,  
 
 
Stimați parteneri,  
 
 

 Uniunea Studentilor din Romania, federatie studenteasca la nivel national care reprezinta si apara drepturile 

studentilor romani, solicita Ministerului Educatiei Nationale urmatoarele : 

- acceptarea legitimatiei studentesti International Student Identity Card (ISIC) emisa in format fizic (pe 

suport de plastic) sau in format digital, ca dovada oficiala a statutului de student pe teritoriul Romaniei 

 

- Echivalarea legitimatiei International Student Identity Card (ISIC) emisa in format fizic (pe suport de 

plastic) sau in format digital, cu legitimatia de student pentru reducere la transport emisa de catre 

Ministerul Educatiei Nationale, astfel incat studentii sa poata beneficia si prin intermediul legitimatiei 

ISIC de facilitatile la transportul public din Romania oferite studentilor conform prevederilor legale in 

vigoare  

 
 Motivele care stau la baza solicitarilor noastre sunt:   
 

1. Legitimatia de student si elev din Romania reprezinta un subiect care a fost foarte putin luat in 
seama in ultimii 30 de ani.  Consideram ca este momentul sa actualizam conceptul de legitimatie, 
astfel incat acesta sa corespunda vremurilor noastre si sa raspunda cat mai bine nevoilor actuale ale 
studentilor si elevilor. ISIC – European Youth Card este o legitimatie studenteasca recunoscuta la nivel 
global, face parte dintr-un proiect sustinut de UNESCO si este o solutie despre care consideram ca va 
ajuta in acest atat de necesar proces de modernizare.  
 

2. Studentii din Romania doresc o alternativa la legitimatia de student pentru reducere la transport 
emisa de catre Ministerul Educatiei Nationale. Solicitarea noastra nu se refera la eliminarea si 
renuntarea la actuala legitimatie de transport, ci la oferirea unei alternative sigure si usor de folosit 
prin intermediul legitimatiei studentesti cu recunoastere la nivel global, ISIC- European Youth Card .  
 

3. Legitimatia ISIC – European Youth Card este folosita de ani multi de studenti si de institutiile de 
invatamant din Romania – Legitimatia ISIC este deja utilizata de studenti si de institutiile de 
invatamant din Romania. In mai multe universitati din tara, ISIC –ul este folosit pentru securizare acces, 
acces la biblioteca, cantina, etc. Prin acceptarea ei la obtinerea facilitatilor la transportul public, 
legitimatia poate deveni acea legitimatie multi-functionala pe care studentii din Romania sa o 
foloseasca in toate activitatile lor.  
 



 

2 
 

 
 

4.  Legitimatia ISIC – European Youth Card este recunoscuta la nivel global si este sustinuta de institutii 
precum UNESCO si Uniunea Europeana, ceea aduce foarte multe avantaje studentilor atunci cand 
calatoresc. In plus, pe legitimatiile ISIC vor aparea si elementele de identificare ale  noului European 
Student Card (ESC).  
 

5. Legitimatia ofera acces la o vasta retea nationala cat si internationala de reduceri, care le ofera 
posibilitatea studentilor sa economiseasca sume importante de bani in activitati precum: transport, 
cazare, intrari la obiective turistice, achizitii de carti, haine, alimente, si multe altele.   
 

6. Legitimatii cu un vizual modern si care au la baza un process facil de obtinere  - Legitimatiile pot fi 
emise atat pe suport de plastic, cat si in format virtual si folosite prin intermediul aplicatiei de mobil 
ISIC  

 

In concluzie, ne exprimam convingerea ca echivalarea legitimatiei studentesti ISIC cu legitimatia de student 

pentru reducere la transport emisa de catre Ministerul Educatiei Nationale, este un pas necesar si important ce 

trebuie facut acum si care, odata realizat, va oferi foarte multe beneficii studentilor si va ajuta la modernizarea 

conceptului de legitimatie studenteasca in Romania.  

 

 

 

    Data                                                                                                                                        Președinte USR 

16/11/2021                                                                                                                              Alexandru Vasile 

 



 

 

Număr de înregistrare: 815/02.12.2021 

 

Către Ministerul Educației, 

  

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația națională 

studențească ce reprezintă studenții din România la nivel national și international, solicită 

recunoașterea legitimației International Student Identity Card (ISIC), în format fizic sau 

digital, ca dovadă oficială a statutului de student la nivel național, inclusiv din perspectiva 

recunoașterii în vederea obținerii facilităților de transport pentru studenți.  

Recunoaștem faptul că o legitimație precum ISIC oferă avantaje specifice pentru studenți: 

recunoaștere facilă a calității de student la nivel internațional, acces la o rețea de beneficii 

naționale și internaționale, precum și o alternativă la actualele documente care poate oferi 

funcționalități multiple în campusurile instituțiilor de învățământ superior (IIS) din România. 

ANOSR a solicitat în diverse situații atât simplificarea procedurilor de recunoaștere a calității 

de student, cât și integrarea soluțiilor digitale în acest proces. Menționăm, în acest caz, și 

propunerea formulată în contextul elaborării PNRR de implementare a Cardului European al 

Studentului de către Ministerul Educației pentru toți studenții din România. Corelativ acestei 

inițiative, Ministerul Educației ar trebui să recunoască drept suficiente dovedirii calității de 

student legitimațiile/cardurile care respectă cel puțin următoarele condiții: garanții de 

securitate și de protecție a datelor cu caracter personal ale studenților (responsabilitatea 

respectării acestora aparținând IIS și, după caz, ME) și lipsa oricărui dubiu asupra calității de 

student, printr-un demers colaborativ cu IIS.   

În contextul inițiativei Comisiei Europene privind implementarea Cardului European al 

Studentului (ESC), ISIC are deja stabilită o formă de colaborare și sprijină eliberarea ESC în 

țări precum Bulgaria, Cehia și Franța, unde sistemele celor două carduri au fost integrate. Din 

discuțiile avute cu partenerii noștri de la ISIC România (Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, 

Studenților și a Profesorilor), am fost informați că această colaborare între ESC și ISIC este în 

curs de implementare din punct de vedere tehnic și în România. 



 

 

Având în vedere aceste considerente, credem că recunoașterea legitimației ISIC ca dovadă 

formală a calității de student ar reprezenta un pas suplimentar în atingerea dezideratelor 

menționate. Desigur, este evident faptul că în măsura în care în cadrul instituțiilor de 

învățământ aceste legitimații ar înlocui, fie și în parte, actualele documente care dovedesc 

calitatea de student, procurarea acestora trebuie să fie gratuită pentru studenți, conform 

legislației în vigoare.  

 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm de distinsa noastră considerație! 

 

Cu stimă, 

Președintele ANOSR, 

Horia-Șerban Onița 

 

 

 

 

  

*** 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație 

națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 22 de ani, are ca 

scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și 

promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul 

educațional și la viața socială, economică și culturală.  

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, 

atingând un număr de 112 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în 

funcțiune a mecanismului mișcării studențești.  

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în 

Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al 

studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al 

Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură 

europeană care reprezintă studenții. 
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