
ORDIN nr. 267 din 22 februarie 2005 
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 
972/5.572/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor 
de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevii si studentii din invatamantul 
universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi 
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI 
TURISMULUI 
Nr. 267 din 22 februarie 2005 
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII 
Nr. 3.554 din 11 martie 2005 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 1 aprilie 2005 
 
In temeiul prevederilor alin. (3) al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 364/2002, cu modificarile ulterioare, al art. 10 alin. (5) din 
Hotararea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea 
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului, cu modificarile ulterioare, ministrul transporturilor, 
constructiilor si turismului si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin: 
ART. I 
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si locuintei si al 
ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu 
metroul pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular 
acreditat, cursuri de zi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 din 12 
decembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins: 
"b) abonament lunar pentru elevi si studenti tren persoane - cu numar nelimitat de 
calatorii pe distante de pana la 300 km, al carui tarif reprezinta 50% din tariful 
abonamentelor lunare cu numar nelimitat de calatorii pe zone km pentru tren de persoane 
clasa a II-a (modelul nr. 1);". 
2. Dupa litera d) a alineatului (1) al articolului 3 se introduce litera e) cu urmatorul 
cuprins: 
"e) bilet 50% reducere pentru elevi/studenti si abonament lunar pentru elevi/studenti, tren 
persoane - pentru calatoria cu trenurile apartinand operatorilor de transport feroviar de 
calatori, altii decat Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ®C.F.R. 
Calatori¯ - S.A." 
3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 9. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor 
pentru transportul cu trenul se va face de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar 
de Calatori ®C.F.R. Calatori¯ - S.A. sau de alti operatori de transport feroviar de calatori. 
(2) Pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ®C.F.R. Calatori¯ - 
S.A. calculul cheltuielilor se face pe baza centralizatoarelor intocmite la nivelul fiecarei 
regionale de transport feroviar de calatori. Statiile unde se elibereaza legitimatii de 



calatorie pentru elevi si studenti vor intocmi deconturi pentru calatoria elevilor si 
studentilor, pe tipuri de legitimatii, pe care le vor inainta serviciilor verificarea veniturilor 
din cadrul regionalei de transport feroviar de calatori. Impreuna cu deconturile vor 
transmite o recapitulatie privind veniturile ce revin Societatii Nationale de Transport 
Feroviar de Calatori ®C.F.R. Calatori¯ - S.A. din transportul elevilor si studentilor, al 
carei model este prezentat in tabelul nr. 1. In recapitulatie se va evidentia pe tip de 
legitimatie cu 50% reducere calatori expediati, calatori km si valoarea prestatiei, la 
abonamente evidentiindu-se si numarul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din 
cadrul regionalei de transport feroviar de calatori vor intocmi tabele centralizatoare la 
nivelul regionalelor de transport feroviar de calatori pentru prestatiile efectuate, conform 
modelului din tabelul nr. 2. 
(3) Operatorii de transport feroviar de calatori vor intocmi ®Decontul biletelor de 
calatorie si abonamentelor pentru elevi si studenti eliberate in luna ..... pentru transportul 
pe calea ferata¯, conform modelului din tabelul nr. 4. 
(4) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor prevazuti la art. 1 si 2, 
pentru transportul pe calea ferata, inclusiv cele legate de tiparirea de catre Societatea 
Nationala de Transport Feroviar de Calatori ®C.F.R. Calatori¯ - S.A. a abonamentelor 
pentru elevi si studenti si a carnetelor cu cupoane pentru calatoria studentilor cu 50% 
reducere la tren accelerat, se finanteaza din bugetul Ministerului Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 ®Asistenta sociala, alocatii, pensii 
ajutoare si indemnizatii¯, titlul ®Cheltuieli materiale si servicii¯, conform prevederilor 
legii bugetului de stat. Modelul formularului de centralizare a deconturilor este prezentat 
in tabelul nr. 3, respectiv in tabelul nr. 4. 
(5) Decontarea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ®C.F.R. 
Calatori¯ - S.A. si operatorii de transport feroviar de calatori a facilitatilor de transport 
acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget, pe baza Situatiei 
centralizatoare intocmite conform tabelelor nr. 3 si 4. 
(6) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ®C.F.R. Calatori¯ - S.A. si 
operatorii de transport feroviar de calatori raspund de realitatea si exactitatea datelor 
prezentate spre decontare." 
4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 10. - Modelele nr. 1-4 si tabelele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme 
metodologice." 
5. Dupa tabelul nr. 3 se introduce tabelul nr. 4, prevazut in anexa la prezentul ordin. 
ART. II 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, 
Gheorghe Dobre 
 
Ministrul educatiei si cercetarii, 
Mircea Miclea 
 
 
 



ANEXA 
 
(Tabelul nr. 4) 
 
Operatorul de transport feroviar de calatori 
............................................. 

(denumirea exacta) 
 
Nr. ...../200... 
 

DECONTUL 
biletelor de calatorie si abonamentelor pentru elevi si studenti, 
eliberate in luna ....... 200 ... pentru transportul pe calea ferata 

...................................................................................................……………… 
Nr.  Tipul   Calatori  Calatori   Valoarea 
crt. legitimatiilor  expediati  km    prestatiei 
...................................................................................................……………… 
1. Bilete 50% reducere 
...................................................................................................……………… 
2. Abonamente 
...................................................................................................……………… 
TOTAL: 
...................................................................................................……………… 
Director general,      Director general adjunct economic, 
.................        .................................. 
 
 

Vizat C.F.P. 
............ 
______________ 

 


