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Art. 1. Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt documente 
eliberate de Universitatea de Vest din Timișoara studenților înmatriculați la programele de studii 
universitare de licență, masterat și doctorat ale universității desfășurate la forma de învățământ 
cu frecvență, în vârstă de până la 26 de ani, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României 
nr. 42 din 31.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de 
transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările 
ulterioare, prin care aceștia își pot dovedi calitatea de student UVT pentru a achiziționa legitimații 
de călătorie și abonamente lunare pentru transportul feroviar cu tarif redus 50%. 

 
Art. 2. Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt vizate de UVT 

în fiecare an universitar pentru a atesta calitatea de student. 
 
Art. 3.  
(1) InfoCentrul studențesc eliberează legitimația de student tuturor studenților anului I 

de studii la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat desfășurate la forma 
de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 26 de ani. 

(2) În cazul studenților străini în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculați la forma de 
învățământ cu frecvență, care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau 
pe pașaport, pe legitimație se va completa seria și numărul pașaportului. 

 

Art. 4.  
(1) Legitimațiile de student se eliberează/vizează doar pentru studenții înmatriculați la 

programe de studii universitare la formă de învățământ cu frecvență și doar studenților în vârstă 
de până la 26 de ani inclusiv. 

(2) De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie inclusiv, 
studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an 
terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza anuală, pot călători în baza 
legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 
anterior. 

(3) Prin excepție, în perioada stării de urgență sau de alertă, pentru verificarea legalității 
călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverința de la instituția de învățământ 
superior transmisă on-line care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs și un act 
de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport. 

 

Art. 5.  
(1) Studenții prezintă legitimația de student pentru vizare la InfoCentrul studențesc din 

sediul UVT sau la cel din sediul facultății la care sunt înmatriculați. 
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(2) InfoCentrele studențești ale UVT verifică în sistemul informatic de gestiune a 
studenților UMS, la momentul prezentării de către studenți a documentelor spre vizare, dacă 
aceștia sunt înmatriculați la unul dintre programele de studii universitare ale UVT în anul 
universitar respectiv, la forma de învățământ cu frecvență, și dacă sunt în vârstă de până la 26 de 
ani inclusiv. 

(3) În cazul în care studentul este înmatriculat la UVT în anul universitar respectiv la un 
program de studii universitare la forma de învățământ cu frecvență și are cel mult 26 de ani 
împliniți, conform verificării efectuate în sistemul informatic de gestiune a studenților UMS, 
vizarea documentelor se face de secretarul de la InfoCentrul studențesc, utilizând  ștampila de 
Secretariat General. 

(4) Vizarea legitimațiilor de student pentru persoane care nu au calitatea de student în 
respectivul an universitar și care nu îndeplinesc condițiile menționate la articolul 4 din această 
procedură este strict interzisă și se sancționează conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 6. În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date 
nereale.  

 

Art. 7. În cazul pierderii legitimației de student, InfoCentrul studențesc al UVT eliberează 
studentului în cauză un duplicat după ce acesta face dovada pierderii documentelor respective 
printr-un anunț făcut în presă.  

 

Art. 8. În caz de retragere, transfer sau exmatriculare a studentului, pe parcursul anului 
universitar, acesta este obligat să restituie la InfoCentrul studențesc legitimația de student. 

 

Art. 9. Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație UVT din 
data de 18.10.2021. 
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