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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 290
din 3 iulie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989 ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire
la înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii pentru urmãrirea aplicãrii unitare
a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989 ºi ale Hotãrârii Guvernului
nr. 950/2001 cu privire la înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii pentru urmãrirea aplicãrii unitare a
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, excepþie ridicatã de Ion Talãu în Dosarul
nr. 381/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a
civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepþiei de neconstituþionalitate
privind dispoziþiile Legii nr. 10/2001, întrucât aceasta a fost
promulgatã de Preºedintele României prin Decretul nr. 26
din 8 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Referitor
la dispoziþiile Hotãrârii Guvernului nr. 950/2001, acesta a
pus concluzii de respingere a excepþiei ca inadmisibilã,
deoarece, potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã hotãrãºte asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind numai neconstituþionalitatea
legilor ºi a ordonanþelor emise de Guvern.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 28 februarie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 381/2003, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de

neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989 ºi ale
Hotãrârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii pentru urmãrirea
aplicãrii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989.
Excepþia a fost ridicatã, în dosarul de mai sus, de reclamantul Ion Talãu, cu ocazia soluþionãrii unei acþiuni formulate în contradictoriu cu pârâta Prefectura Municipiului
Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine cã actele normative menþionate încalcã
art. 77 alin. (1) din Constituþie. Astfel, aratã cã Legea
nr. 10/2001 este neconstituþionalã, întrucât nu a fost promulgatã de Preºedintele României, iar, ca urmare a acestui
fapt, Hotãrârea Guvernului nr. 950/2001 este ilegalã.
La data de 2 aprilie 2003 s-a înregistrat pe rolul Curþii
Constituþionale, sub nr. 1.706, cererea formulatã de autorul
excepþiei, prin care solicitã restituirea dosarului la instanþa
de fond pentru continuarea judecãþii, întrucât dupã formularea excepþiei de neconstituþionalitate a realizat cã aceasta
a fost invocatã din necunoaºtere.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã a apreciat
cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã,
întrucât Legea nr. 10/2001 a fost promulgatã de Preºedintele
României prin Decretul nr. 26 din 8 februarie 2001, iar
actul normativ a intrat în vigoare la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul a considerat cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, a menþionat cã actul
normativ supus controlului a fost promulgat de cãtre
Preºedintele României prin Decretul nr. 26 din 8 februarie
2001, emis în temeiul art. 77 alin. (1) ºi (3) ºi al art. 99
alin. (1) din Constituþie.
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Referitor la Hotãrârea Guvernului nr. 950/2001, a arãtat
cã, potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 alin. (1)
ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
Constituþionalã se pronunþã numai asupra excepþiilor privind
neconstituþionalitatea legilor ºi ordonanþelor, astfel cã o
atare excepþie este inadmisibilã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ
22 decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, precum ºi
cele ale Hotãrârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii pentru
urmãrirea aplicãrii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã dispoziþiile legale contravin art. 77 alin. (1) din Constituþie, al
cãrui conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 77 alin. (1): ”Legea se trimite, spre promulgare,
Preºedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de
cel mult 20 de zile de la primire.Ò
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Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã Legea nr. 10/2001 a fost adoptatã de Senat în
ºedinþa din 14 noiembrie 2000 ºi de Camera Deputaþilor în
ºedinþa din 16 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþie, ºi a fost promulgatã de
Preºedintele României, în temeiul dispoziþiilor art. 77
alin. (1) ºi (3) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþie, prin
Decretul nr. 26 din 8 februarie 2001, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.
Faptul cã autorul excepþiei a solicitat renunþarea la judecatã nu poate fi considerat un impediment legal în exercitarea controlului de neconstituþionalitate, întrucât, în
conformitate cu art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã,
(”Procedura jurisdicþionalã prevãzutã de prezenta lege se completeazã cu regulile procedurii civile, în mãsura în care ele sunt
compatibile cu natura procedurii în faþa Curþii Constituþionale.
Compatibilitatea se hotãrãºte exclusiv de Curte.Ò), coroborat
cu art. 25 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Curþii Constituþionale (”O datã legal sesizatã, Curtea procedeazã la examinarea constituþionalitãþii, nefiind aplicabile dispoziþiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea
procesului ºi nici cele privind recuzarea judecãtorilorÒ), nu se
aplicã principiul disponibilitãþii.
În sfârºit, în legãturã cu susþinerea potrivit cãreia
Hotãrârea Guvernului nr. 950/2001 este neconstituþionalã,
se constatã cã aceastã excepþie nu se încadreazã în dispoziþiile art. 144 din Constituþie, care, enumerând atribuþiile
Curþii Constituþionale, prevede la lit. c) cã aceasta
”hotãrãºte asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor
judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor ºi a ordonanþelorÒ, dispoziþie preluatã ºi de art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã. Astfel fiind, instanþa de
judecatã, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, trebuia, printr-o încheiere motivatã, sã respingã
aceastã excepþie ca fiind inadmisibilã, fãrã a mai sesiza
Curtea Constituþionalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2), al art. 77 alin. (1) din Constituþie,
precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (3) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989 ºi respinge ca inadmisibilã excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Hotãrârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Autoritãþii pentru urmãrirea aplicãrii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, excepþie ridicatã de Ion Talãu în Dosarul nr. 381/2003 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 3 iulie 2003.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICÃ BULAI
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A N r. 314
din 10 iulie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 300 alin. 3
din Codul de procedurã penalã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
Afrodita Laura Tutunaru

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Laurenþiu Vasile Sbârcea în
Dosarul nr. 1.190/2003 al Judecãtoriei Sibiu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca devenitã
inadmisibilã, deoarece prin art. I pct. 171 din Legea
nr. 281/2003 privind modificarea ºi completarea Codului de
procedurã penalã ºi a unor legi speciale, art. 300 alin. 3 a
fost abrogat.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 aprilie 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.190/2003, Judecãtoria Sibiu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedurã penalã.
Excepþia a fost ridicatã, în dosarul de mai sus, de inculpatul Laurenþiu Vasile Sbârcea.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã textul criticat aduce atingere dispoziþiilor
constituþionale invocate, în mãsura în care se înþelege cã
menþinerea arestãrii preventive de cãtre instanþa de judecatã poate fi dispusã peste limita celor 30 de zile
prevãzute de Legea fundamentalã, fãrã a se îndeplini procedura de prelungire prevãzutã de art. 159 din Codul de
procedurã penalã.
Judecãtoria Sibiu a apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât verificarea din oficiu, la prima înfãþiºare a regularitãþii arestãrii ºi a necesitãþii
menþinerii acestei mãsuri, este o garanþie legalã a respectãrii principiului libertãþii individuale prevãzute de art. 23
din Constituþie, îndeosebi a prevederilor alin. (6) din articolul invocat, potrivit cãrora eliberarea celui arestat este obligatorie dacã motivele arestãrii au dispãrut. Faptul cã
instanþa menþine arestarea preventivã pânã la soluþionarea
definitivã a cauzei nu echivaleazã, în opinia sa, cu o prelungire sine die a mãsurii arestãrii preventive în faza de

judecatã, din moment ce instanþa are nu numai dreptul, dar
ºi obligaþia de a revoca mãsura privativã de libertate în
cazul în care constatã cã au încetat temeiurile care au stat
la baza luãrii ei.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate
cu dispoziþiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece
obligaþia instanþei de a verifica din oficiu, la prima
înfãþiºare, regularitatea luãrii ºi menþinerii mãsurii arestãrii
preventive a inculpatului este în concordanþã cu dispoziþiile
art. 23 alin. (4) din Constituþie ºi constituie o garanþie
legalã a principiului libertãþii individuale. În acelaºi sens,
atunci când constatã cã mãsura privativã de libertate este
ilegalã, instanþa de judecatã poate sã dispunã revocarea ei
ºi punerea în libertate de îndatã a inculpatului ori, dupã
caz, revocarea mãsurii obligatorii de a nu pãrãsi localitatea.
Guvernul, invocând jurisprudenþa Curþii Constituþionale
în materie, considerã cã dispoziþiile art. 300 alin. 3 din
Codul de procedurã penalã nu contravin prevederilor
art. 23 alin. (4) din Legea fundamentalã. Obligaþia instanþei
de a verifica din oficiu, la prima înfãþiºare, regularitatea
luãrii ºi menþinerii stãrii de arest a inculpatului este în concordanþã cu dispoziþiile constituþionale invocate de autorul
excepþiei ºi reprezintã o garanþie legalã a respectãrii principiului libertãþii individuale prevãzut de art. 23 din Constituþie.
Avocatul Poporului considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece obligaþia
instanþei de judecatã, de a verifica din oficiu regularitatea
luãrii ºi menþinerii mãsurii arestãrii preventive, este în
deplinã concordanþã cu prevederile constituþionale privitoare
la libertatea individualã. Prin art. 300 alin. 3 din Codul de
procedurã penalã nu este reglementat vreun termen pânã
la care poate fi menþinutã mãsura arestãrii preventive pentru a putea fi consideratã o prevedere contrarã art. 23
alin. (4) din Constituþie. În consecinþã, instanþa de judecatã
va putea menþine mãsura arestãrii, în condiþiile în care se
va dispune, pentru o perioadã de maximum 30 de zile.
Aceasta constituie însã o problemã de interpretare ºi de
aplicare a dispoziþiilor Codului de procedurã penalã, aspect
care, potrivit art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, excedeazã competenþei Curþii
Constituþionale.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Preºedintelui Camerei Deputaþilor, Guvernului ºi Avocatului
Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 300 alin. 3 din Codul de procedurã penalã
ºi are urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 300 alin. 3: ”În cauzele în care inculpatul este
arestat, instanþa legal sesizatã este, de asemenea, datoare sã
verifice din oficiu, la prima înfãþiºare, regularitatea luãrii ºi
menþinerii acestei mãsuri.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã prin
dispoziþiile legale criticate sunt încãlcate prevederile art. 23
alin. (4) din Constituþie, al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 23 alin. (4): ”Arestarea se face în temeiul unui
mandat emis de magistrat, pentru o duratã de cel mult 30 de
zile. Asupra legalitãþii mandatului, arestatul se poate plânge
judecãtorului, care este obligat sã se pronunþe prin hotãrâre
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motivatã. Prelungirea arestãrii se aprobã numai de instanþa de
judecatã.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile art. 300 alin. 3 din Codul de procedurã
penalã au fost abrogate în mod expres prin art. I punctul 171 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã ºi a unor legi
speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 468 din 1 iulie 2003. Potrivit noii reglementãri, la primirea dosarului (art. 3001), la prima înfãþiºare, precum ºi în
cursul judecãþii (art. 3002), instanþa este datoare sã verifice
din oficiu regularitatea luãrii mãsurii sau, dupã caz, a prelungirii arestãrii preventive, iar în cazul în care constatã cã
este justificatã, sã dispunã prelungirea duratei arestãrii preventive care însã nu poate depãºi 30 de zile.
Având în vedere împrejurarea cã, aºa cum s-a arãtat,
textul de lege care formeazã obiectul excepþiei de neconstituþionalitate a fost abrogat Ñ dupã sesizarea Curþii
Constituþionale Ñ ºi luând în considerare dispoziþiile art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, în conformitate
cu care ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau
dintr-o ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzeiÒ, Curtea constatã cã excepþia a devenit inadmisibilã,
urmând sã fie respinsã în acest sens.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) ºi al art. 23 alin. (4) din Constituþie,
precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca devenitã inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 300 alin. 3 din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Laurenþiu Vasile Sbârcea în Dosarul nr. 1.190/2003 al Judecãtoriei Sibiu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 iulie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 316
din 17 iulie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, text introdus prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 184/2002
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Lucian Stângu

Ñ judecãtor

Ioan Vida

Ñ judecãtor

Aurelia Popa

Ñ procuror

Mihai Paul Cotta

Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea exepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001,
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text introdus prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 184/2002, excepþie ridicatã de Facultatea de Drept
Bucureºti în Dosarul nr. 227/2003 al Curþii de Apel
Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã ºi în Dosarul nr. 225/2003
al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 10 iulie
2003 ºi au fost consemnate în încheierea din aceeaºi
datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea
a amânat pronunþarea la 17 iulie 2003.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarelor, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 20 martie 2003 ºi din 11 aprilie
2003, pronunþate în dosarele nr. 227/2003 ºi nr. 225/2003,
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã ºi, respectiv, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã, au
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 10/2001, text introdus prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 184/2002, excepþii ridicate de Facultatea de
Drept Bucureºti.
În ºedinþa publicã din 10 iulie 2003, Curtea, în temeiul
art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicatã, raportat la
art. 164 din Codul de procedurã civilã, a dispus conexarea
Dosarului nr. 222C/2003 la Dosarul nr. 166C/2003, care a
fost primul înregistrat.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, identicã
în ambele dosare, autorul acesteia susþine cã dispoziþia
legalã criticatã introduce o dublã discriminare. Pe de o
parte, ”faþã de cetãþenii români care au vocaþia la restituire
în baza Legii nr. 10/2001, a persoanelor juridice care ar
avea aceeaºi vocaþie, inclusiv sub aspectul calitãþii de proprietar, fost proprietar ori de moºtenitor al proprietarului/fostului proprietarÒ. Pe de altã parte, ”este vorba de o
discriminare a persoanelor juridice la care se referã dispoziþia legalã criticatã faþã de celelalte categorii de persoane juridice care, prin ipotezã, ar fi îndreptãþite la
restituirea în baza Legii nr. 10/2001Ò.
În acelaºi timp, autorul excepþiei susþine cã, în cauzã,
nu poate fi vorba de restrângerea unui drept fundamental,
întrucât, în lipsa unei expuneri de motive, publicã, a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002 sau, cel
puþin, a unor precizãri în cuprinsul art. 3 alin. (2) nou-introdus, respectarea condiþiilor prevãzute la art. 48Ñ49 din
Constituþie nu poate fi sub nici o formã examinatã ºi, cu
atât mai puþin, constatatã.
Autorul excepþiei invocã în susþinerea acesteia ºi
încãlcarea dispoziþiilor art. 41 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
privind garantarea dreptului de proprietate ºi ocrotirea în
mod egal a proprietãþii, indiferent de titular, arãtând cã
Legea nr. 10/2001 permite restituirea, în naturã ori prin
echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, fie cã au fost preluate cu
titlu valabil, fie cã au fost preluate în lipsa unui asemenea
titlu. Or, în cazul în care se constatã ”o preluare fãrã titlu
valabil (precum cea invocatã ºi în cauza de faþã), suntem

în prezenþa unei restituiri a posesiei bunului (cu titlu de
restituire în naturã) ori a plãþii unei despãgubiri (cu titlu de
restituire în echivalent), ce se acordã, una sau cealaltã, nu
unui fost proprietar, ci actualului proprietarÒ.
În acest sens trebuie, în opinia autorului excepþiei, ”sã
se aibã în vedere dispoziþiile art. 2 alin. (2) din lege, neabrogate de ordonanþã, care, prin urmare, ÇcontinuãÈ în a
nu distinge dupã cum este vorba de persoane fizice ori
persoane juridice, ºi dispune cã Çpersoanele ale cãror imobile au fost preluate fãrã titlu valabil îºi pãstreazã calitatea
avutã de proprietar la data preluãriiÈÒ. Totodatã, se mai
susþine cã ”cel puþin imobilele preluate fãrã titlu valabil sunt
susceptibile de o reparare adusã unui drept de proprietate
a cãrui existenþã este încã actualã la data reparaþiei, care,
prin urmare, are, în lumina textelor constituþionale, natura
unei mãsuri de protecþie ºi ocrotire a proprietãþii privateÒ.
Or, a refuza o asemenea protecþie ºi ocrotire a unui
anumit drept de proprietate, indiferent de criteriul care ar
sta la baza ”selectãriiÒ lor în acest sens, Ñ ”în cazul art. 1
pct. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 184/2002, criteriul este acela al apartenenþei titularului
dreptului la restituire la categoriile respective de persoane
juridice Ñ echivaleazã, indiscutabil, cu încãlcarea flagrantã
a dreptului însuºi, astfel cum este el apãrat de normele
constituþionale în materieÒ.
În concepþia autorului excepþiei, ”încãlcarea este cu atât
mai profundã ºi gravã cu cât [É] cadrul legal poate fi
interpretat în sensul cã nu mai permite altã cale (cum se
accepta anterior, fãrã nici un dubiu, cã ar fi calea dreptului
comun Ñ acþiunea în revendicare) de apãrare a dreptului
de proprietate al cãror titulari sunt vizaþi de dispoziþia
legalã atacatãÒ. De asemenea, se aratã în motivarea
excepþiei, ”nici mãcar soluþia restituirii prin echivalent, o
reparaþie pe care legea o recunoaºte tot persoanei
îndreptãþite, nu mai este accesibilã persoanelor juridice
enumerate în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 184/2002Ò.
În legãturã cu ”aprecierea existenþei unui interes legitimÒ
care ar putea justifica ”restrângerea dreptuluiÒ, se precizeazã, în motivarea excepþiei, cã, în realitate, nici nu se
pune problema restrângerii dreptului, ci de ”nimicire a
acestuiaÒ. Pe de altã parte, se relevã cã ”situaþiile în care
subiecte de drept dintre cele avute în vedere de Guvern
ar fi putut sã formuleze o cerere de restituire întemeiatã
pe dispoziþiile Legii nr. 10/2001 sunt [É] destul de reduse
în practicã, mai ales în sfera persoanelor juridice fãrã scop
patrimonialÒ.
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã considerã cã dispoziþiile criticate sunt constituþionale. Instanþa a
reþinut în fundamentarea punctului sãu de vedere cã
”art. 16 alin. (1) din Constituþia României se referã la
egalitatea în drepturi a cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, principiu aplicabil exclusiv persoanelor
fiziceÒ.
În legãturã cu invocarea încãlcãrii dispoziþiilor art. 41
alin. (1) ºi (2) din Constituþie, instanþa apreciazã cã
acestea nu sunt încãlcate, întrucât ”nu se respinge dreptul
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la apãrare al unor proprietari vizaþi de dispoziþiile art. 1
pct. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 184/2002, care au calea dreptului comun, respectiv
acþiunea în revendicareÒ.
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã, contrar
prevederilor art. 23 alin. (4) teza întâi din Legea
nr. 47/1992, republicatã, nu îºi exprimã opinia asupra
excepþiei de neconstituþionalitate.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost
comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã excepþia
neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de vedere se
susþine, în esenþã, cã ”art. 16 alin. (1) din Constituþie
garanteazã egalitatea în drepturi a cetãþenilor, iar nu egalitatea în drepturi a persoanelor juridice, iar aceasta priveºte
egalitatea în drepturi a cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, iar nu egalitatea de tratament juridic între
cetãþeni ºi autoritãþile publiceÒ. În legãturã cu referirea la
prevederile art. 41 alin. (1) ºi (2) teza întâi din Constituþie,
în punctul de vedere prezentat se apreciazã cã aceste
texte nu sunt incidente în cauzã, ”întrucât textul de lege
supus controlului de constituþionalitate are în vedere numai
proprietatea publicã ce aparþine statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale în temeiul prevederilor art. 135 alin. (3)
din Constituþie, iar nu proprietatea privatã ocrotitã de prevederile art. 41 din Legea fundamentalãÒ.
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei
Deputaþilor se aratã cã, de altfel, ”construcþia logicã a Legii
nr. 10/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, relevã
cã legiuitorul a avut în vedere numai restituirea bunurilor
preluate abuziv de la persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privatÒ. A considera altfel ”ar însemna inducerea unei contrarietãþi de interese Çstatul versus statulÈÒ.
În continuare, se susþine cã ”pentru instituþiile publice
ale statului sau ale unitãþilor administrativ-teritoriale, inclusiv
cele autonome sau independente, reglementarea unor
aspecte privind proprietatea sau administrarea bunurilor
proprietate publicã se face prin acte administrative potrivit
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul
juridic al acesteia, cu modificãrile ulterioare, sau potrivit
Legii nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor, dupã cazÒ. Se considerã, potrivit acestui punct de vedere, cã dispoziþiile criticate sunt ”în deplinã concordanþã cu prevederile art. 135
alin. (5) din Constituþie, precum ºi cu regimul proprietãþii
publice reglementat de Legea nr. 213/1998, cu modificãrile
ulterioare, întrucât bunurile proprietate publicã sunt inalienabile, ele putând fi date în administrare regiilor autonome ori
instituþiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate, în
condiþiile legiiÒ.
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Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de
vedere se aratã cã, ”în ceea ce priveºte invocarea
încãlcãrii dispoziþiilor art. 16 alin. (1) din Constituþie, nu se
poate considera cã existã discriminare între persoanele
care, înaintea intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 184/2002, puteau beneficia de mãsuri reparatorii, iar dupã acest moment, nu mai sunt considerate
persoane îndreptãþite. O dispoziþie legalã poate modifica,
completa sau înlãtura o situaþie judiciarã existentã, fãrã ca
acest lucru sã constituie o discriminareÒ.
În legãturã cu invocarea art. 41 din Constituþie,
Guvernul susþine cã prin dispoziþiile criticate au fost excluse
de la beneficiul restituirii bunurilor anumite persoane juridice, ”justificat prin personalitatea juridicã de drept public a
acestora, marea majoritate având ºi calitatea de deþinãtori
ai imobilelor preluate abuzivÒ. Or, susþine Guvernul, ”nu se
poate concepe ca statul, prin instituþia publicã, regia autonomã sau societatea comercialã cu capital de stat, sã solicite restituirea de la aceleaºi persoane juridice de drept
public a unor bunuri preluate în mod abuziv. Astfel, dispoziþia art. 3 alin. (2) a fost introdusã avându-se în vedere
calitatea subiectelor enumerate, iar nu natura bunurilor pe
care acestea le au în patrimoniuÒ.
Avocatul Poporului considerã cã excepþia este neîntemeiatã, dispoziþiile criticate fiind constituþionale. Se reþine
astfel cã dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie nu sunt
încãlcate, întrucât textul respectiv instituie ”o garanþie constituþionalã care se referã numai la cetãþeni, nu ºi la persoane juridiceÒ.
De altfel, Avocatul Poporului considerã cã ”în speþã nu
se pune problema neconstituþionalitãþii prevederilor art. 1
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 184/2002, ci a succesiunii legilor în timp, deci de interpretare ºi aplicare a legiiÒ.
Referitor la dispoziþiile art. 41 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, Avocatul Poporului apreciazã cã ”în speþã nu
poate fi vorba despre aplicarea acestor dispoziþii
constituþionale, întrucât autorii excepþiei de neconstituþionalitate, în aceastã fazã a procesului, nu deþin calitatea de
proprietariÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere cu privire la excepþia de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor, Guvernului, precum ºi
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile pãrþilor prezente ºi ale procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
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Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ
22 decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text introdus prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929
din 18 decembrie 2002.
Dispoziþiile criticate au urmãtorul cuprins: ”Ministerele,
celelalte instituþii publice ale statului sau ale unitãþilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente,
regiile autonome, companiile/societãþile naþionale, societãþile
comerciale cu capital de stat, precum ºi cele privatizate potrivit
legii, nu au calitatea de persoane îndreptãþite ºi nu fac obiectul
prezentei legi.Ò
Critica de neconstituþionalitate a acestui text de lege,
astfel cum a fost introdus prin ordonanþa de urgenþã, se
bazeazã, în esenþã, pe susþinerea cã sunt încãlcate dispoziþiile constituþionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea
cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, precum ºi
ale art. 41 alin. (1) ºi (2) privind garantarea dreptului de
proprietate ºi ocrotirea în mod egal a proprietãþii private,
indiferent de titular. Autorul excepþiei a mai susþinut, în
concluziile orale în faþa Curþii Constituþionale, ºi încãlcarea
dispoziþiilor art. 15 alin. (2) din Constituþie.
Analizând critica privind încãlcarea dispoziþiilor art. 16
alin. (1) din Constituþie, care instituie principiul egalitãþii
cetãþenilor în faþa legii, Curtea reþine cã este neîntemeiatã.
În jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã a stabilit, în
acord cu jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului, cã acest principiu constituþional nu are semnificaþia
uniformitãþii, existând posibilitatea instituirii unor reglementãri
juridice diferite pentru situaþii care sunt diferite, în cazul în
care aceasta se justificã în mod raþional ºi obiectiv.
Or, este evident cã instituirea prin lege a unor categorii de
persoane juridice, menþionate în dispoziþiile criticate, care
nu sunt îndreptãþite în sensul dispoziþiilor Legii nr. 10/2001,
cu modificãrile ulterioare, la mãsuri reparatorii constând în
restituirea în naturã sau, dupã caz, prin echivalent a
unor imobile preluate în mod abuziv de stat în perioada
6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, nu contravine principiului constituþional al egalitãþii. Însãºi enumerarea acestor
persoane juridice în cuprinsul textului de lege criticat pune
în evidenþã justificarea raþionalã ºi obiectivã a diferenþei de
tratament juridic aplicate în raport cu celelalte persoane
juridice care rãmân îndreptãþite, în sensul Legii nr. 10/2001,
la mãsurile reparatorii prevãzute de lege. În toate cazurile
prevãzute de textul criticat, persoanele juridice vizate
aparþin sferei autoritãþilor ori instituþiilor publice sau deþin
capital de stat ori au primit bunurile de la stat în cadrul
procesului de privatizare.
Dispoziþiile legale criticate pentru neconstituþionalitate în
prezenta cauzã au mai format obiectul controlului de constituþionalitate. Curtea s-a pronunþat prin Decizia nr. 246 din
10 iunie 2003, prin care a fost respinsã ca nefondatã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3
alin. (2) din Legea nr. 10/2001, formulatã în raport cu dispoziþiile constituþionale ale art. 15 alin. (2) ºi ale art. 41

alin. (1) ºi (2). Prin decizia respectivã Curtea a reþinut cã,
de regulã, ”instituþiile publice, regiile autonome ºi societãþile
comerciale cu capital de stat au, în economia Legii
nr. 10/2001, calitatea de debitori ai obligaþiei de restituire,
ca deþinãtori ai imobilelor preluate în mod abuziv de statÒ.
Or, prin termenul de ”persoane îndreptãþiteÒ, prevãzut de
art. 3 alin. (2) din lege, ”sunt desemnate acele persoane
care pot solicita mãsuri reparatorii constând în restituirea în
naturã sau prin echivalent valoric, proprietare ale imobilelor
la data preluãrii în mod abuziv a acestora de cãtre stat.
Aºa fiind, rezultã cã asemenea persoane nu au calitatea
de proprietari în momentul solicitãrii restituirii, motiv pentru
care modificarea categoriei persoanelor îndreptãþite, prin
efectul textului de lege criticat, nu contravine principiului
constituþional de referinþã care asigurã protecþia dreptului
de proprietate, ca parte integrantã a patrimoniului unui
subiect de dreptÒ. În decizie se afirmã, de asemenea, cã
”garantarea constituþionalã a proprietãþii private este, în
mod necesar, subsecventã existenþei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea dispoziþiilor legale, ºi nu opereazã în situaþia unui drept a cãrui recunoaºtere are
caracter aleatoriu, constituind, din punctul de vedere al
viitorului titular, aflat în postura de solicitant, doar o
eventualitate. Prin urmare, Curtea constatã cã dispoziþiile
consacrate de art. 41 din Constituþie nu sunt aplicabile în
cauza dedusã controlului de constituþionalitateÒ.
În legãturã cu încãlcarea dispoziþiilor art. 15 alin. (2) din
Constituþie, s-a reþinut, prin aceeaºi decizie, cã ”formula
redacþionalã a textului legal dedus controlului nu oferã
temei unei atare critici, întrucât nu conþine în sine nici o
dispoziþie cu caracter retroactiv, textul urmând a-ºi gãsi
aplicarea exclusiv la data intrãrii în vigoare a ordonanþei
modificatoare. Cât priveºte determinarea situaþiilor juridice
care rãmân supuse vechii reglementãri, precum ºi a celor
care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu
constituie o problemã de constituþionalitate, ci de aplicare
a legii în timp, de competenþa exclusivã a instanþelor
judecãtoreºti.Ò
Soluþia pronunþatã prin Decizia Curþii Constituþionale
nr. 246/2003 ºi considerentele care au stat la baza acesteia îºi menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã, întrucât
nu au intervenit elemente noi de naturã sã justifice
modificarea jurisprudenþei Curþii.
Curtea observã totuºi cã textul de lege criticat pentru
neconstituþionalitate de cãtre autorul excepþiei priveºte
bunuri aparþinând proprietãþii publice. Aºa cum reþine
preºedintele Camerei Deputaþilor în punctul sãu de vedere,
construcþia logicã a Legii nr. 10/2001, cu modificãrile ulterioare, relevã cã legiuitorul a avut în vedere restituirea bunurilor preluate abuziv de la persoanele fizice sau persoanele
juridice de drept privat.
Evident, problema stabilirii unei eventuale îndreptãþiri a
autorului excepþiei, precum ºi posibilitatea revendicãrii bunului în litigiu de cãtre acesta nu sunt de competenþa
instanþei de control constituþional, ci a instanþei ordinare.
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Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A. c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, text introdus prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, excepþie ridicatã de Facultatea de Drept Bucureºti în dosarele
nr. 227/2003 ºi nr. 225/2003 ale Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã ºi, respectiv, Curþii de Apel Bucureºti Ñ
Secþia a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 17 iulie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 112/1999
privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române, astfel
cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, ale art. 10 alin. (1), ale art. 4 alin. (4) ºi ale art. 10 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate
române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind încadrarea în
categoria de tren, clasã, condiþiile de emitere, gestionarea
ºi folosirea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile ferate române,
prezentatã în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã Metodologia de acordare, de eliberare ºi de retragere a permiselor de cãlãtorie pentru agenþii
economici prevãzuþi la art. 4 din Ordonanþa Guvernului
nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu
ºi în interes personal pe cãile ferate române, astfel cum a
fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 210/2003, precum ºi a biletelor de cãlãtorie în interesul
serviciului acordate societãþilor respective ºi altor societãþi
care desfãºoarã lucrãri în interesul cãii ferate, prezentatã în
anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Se aprobã Metodologia de decontare a legitimaþiilor de cãlãtorie pe calea feratã românã, acordate în
baza Ordonanþei Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile

în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate
române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003, a cãror contravaloare se
suportã din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului, prezentatã în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi Direcþia generalã economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþii contrare se abrogã.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi intrã în vigoare în termen de
15 zile de la data publicãrii.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 1.067.
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ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind încadrarea în categoria de tren, clasã, condiþiile de emitere, gestionarea
ºi folosirea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile ferate române
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate
române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003, denumitã în continuare
ordonanþã, se stabilesc urmãtoarele:
1. Cãlãtoriile gratuite pe cãile ferate române în interes
de serviciu ºi în interes personal se fac în baza:
Ñ autorizaþiilor de cãlãtorie;
Ñ permiselor de cãlãtorie în interes personal;
Ñ biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu cu una
sau mai multe cãlãtorii;
Ñ permiselor de cãlãtorie în interes de serviciu cu una
sau mai multe cãlãtorii;
Ñ permiselor de cãlãtorie ºcolare.
2. Cãlãtoriile gratuite pe cãile ferate române în interes
de serviciu ºi în interes personal se efectueazã la clasa
a II-a.
Fac excepþie de la prevederile alineatului precedent ºi
au dreptul sã cãlãtoreascã la clasa I urmãtoarele categorii
de personal:
Ñ salariaþii încadraþi la Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.,
Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.,
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., Societatea de Administrare Active
Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A., la filialele acestora, precum ºi
la subunitãþile din structura organizatoricã a acestora, încadraþi la clasa 23 de salarizare ºi la clase superioare acesteia, salariaþii încadraþi la Societatea Comercialã de
Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A., la
filialele acesteia, precum ºi la subunitãþile din structura
organizatoricã a acesteia, încadraþi la clasa 24 de salarizare ºi la clase superioare acesteia;
Ñ salariaþii cu studii superioare, care sunt încadraþi pe
funcþii pentru care se prevãd studii superioare, din unitãþile
prevãzute la alineatul precedent, precum ºi din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, la Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER, din
unitãþile medicale din reþeaua proprie a Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, din grupurile
ºcolare industriale de transporturi cãi ferate, din grupurile
ºcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la
Clubul Sportiv Rapid Bucureºti, la Casa Asigurãrilor de
Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, la Societatea Comercialã de Transport cu
Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A., la unitãþile desprinse
din Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române înainte
de intrarea în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate

române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate
Române, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 89/1999, la
unitãþile desprinse din fostul Departament al cãilor ferate ºi
din fosta Societate Naþionalã a Cãilor Ferate Române,
potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea
Hotãrârii Guvernului nr. 235/1991 ºi reorganizarea activitãþii
transporturilor feroviare;
Ñ salariaþii încadraþi la unitãþile menþionate la alineatele
precedente, distinºi cu insigna ”Pentru merit ceferistÒ;
Ñ salariaþii care au avut dreptul sã beneficieze de
cãlãtorii pe cãile ferate române în interes de serviciu ºi în
interes personal la clasa I în anul 2002, dacã schimbarea
funcþiei sau a locului de muncã, survenitã ulterior, nu reprezintã o retrogradare.
În cazul în care ambii soþi sunt beneficiari de cãlãtorii
pe cãile ferate române, în mod gratuit, în interes de serviciu ºi în interes personal, dar la clase diferite, în baza prezentelor reglementãri se acordã dreptul la clasa I ambilor
beneficiari.
3. Cãlãtoriile pe bazã de bilete sau permise de cãlãtorie
pe cãile ferate române în interes de serviciu se efectueazã
la clasele stabilite în conformitate cu prevederile pct. 2.
Pentru deplasãri la distanþe mai mari de 300 km biletele ºi
permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române în interes de
serviciu se pot emite pentru clasa I ºi beneficiarilor de
cãlãtorii la clasa a II-a.
4. Pentru deplasarea persoanelor prevãzute la art. 9 din
ordonanþã clasele de cãlãtorie se stabilesc prin actul de
aprobare.
5. Copiii salariaþilor Societãþii Naþionale de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., Companiei
Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A., Societãþii de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ
S.A., filialelor acestora, precum ºi ai subunitãþilor din structura organizatoricã a acestora ºi ai pensionarilor proveniþi
din aceste unitãþi, care sunt în întreþinerea acestora, a tutorilor ori aflaþi în plasament familial, elevi sau studenþi, în
vârstã de pânã la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul
în care urmeazã studii superioare cu o duratã de
învãþãmânt mai mare de 5 ani, în unitãþi de învãþãmânt de
stat ori particular acreditate ºi care urmeazã cursuri ºi
practicã în alte localitãþi decât cea de domiciliu, beneficiazã
de permise de cãlãtorie ºcolare în mod gratuit, conform
contractelor colective de muncã.
Acestea se vor elibera pentru distanþele prevãzute în
contractele colective de muncã ºi vor fi valabile la trenuri
de persoane ºi accelerate ºi la douã perechi de trenuri
rapide care circulã în trafic intern, cu viza regionalei de
transport feroviar de cãlãtori sau a Serviciului legitimaþii de
cãlãtorie, în funcþie de compartimentul legitimaþii de
cãlãtorie care a emis permisul ºcolar respectiv.
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Aceste legitimaþii de cãlãtorie sunt valabile numai la
clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimaþii de cãlãtorie
nu se elibereazã altor membri de familie ai beneficiarilor de
autorizaþii sau permise de cãlãtorie în interes personal pe
cãile ferate române, ci numai copiilor acestora. În cazul în
care se cãsãtoresc, pierd acest drept, pãrintele titular al
dreptului de cãlãtorie pe cãile ferate române fiind obligat
sã predea unitãþii emitente permisul ºcolar respectiv; în caz
contrar pãrintele titular va rãspunde patrimonial ºi
disciplinar.
6. Gestionarea legitimaþiilor de cãlãtorie în interes de
serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române se
face de Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. prin Serviciul legitimaþii de
cãlãtorie la nivel central, iar la nivel teritorial prin compartimentele legitimaþii de cãlãtorie, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii.
7. Modelele legitimaþiilor de cãlãtorie în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române se stabilesc de Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
8. În cazul în care la schimbarea funcþiei sau a locului
de muncã al salariatului titular al dreptului de cãlãtorie pe
cãile ferate române, care nu modificã drepturile de
cãlãtorie anterioare ºi societatea care suportã contravaloarea cãlãtoriilor efectuate de cãtre salariat ºi membrii sãi de
familie, autorizaþiile de cãlãtorie ºi permisele de cãlãtorie în
interes personal nu se retrag ºi nu se elibereazã altele
pânã la expirarea valabilitãþii lor, atât timp cât posesorii
respectivi se încadreazã în prevederile prezentei
metodologii.
9. La schimbarea clasei de cãlãtorie a titularului dreptului de cãlãtorie pe cãile ferate române, în primul semestru
al anului se elibereazã acestuia ºi membrilor sãi de familie
numãrul integral de file de permis de cãlãtorie, iar în
semestrul al doilea jumãtate din numãrul acestora.
În acelaºi mod se procedeazã ºi în cazul în care titularul dreptului de cãlãtorie în cursul unui an calendaristic îºi
schimbã locul de muncã, schimbând ºi societatea care
suportã contravaloarea cãlãtoriilor.
10. Pentru emiterea autorizaþiilor ºi permiselor de
cãlãtorie în interes de serviciu ºi în interes personal, a
biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu pe cãile ferate
române conform ordonanþei, unitãþile beneficiare vor
desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimaþii de cãlãtorie din cadrul Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Aceste persoane, denumite gestionari, rãspund patrimonial
ºi disciplinar de nerespectarea prevederilor legii ºi a prezentei metodologii. Lista nominalã a gestionarilor va fi
transmisã compartimentului de legitimaþii de cãlãtorie din
cadrul Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., care emite legitimaþiile de
cãlãtorie unitãþii de care aparþin gestionarii.
11. La intrarea în vigoare a prezentei metodologii îºi
înceteazã aplicabilitatea Metodologia privind încadrarea în
categoria de tren, clasã, emiterea, gestionarea ºi folosirea
legitimaþiilor de cãlãtorie gratuite pe cãile ferate române,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 15 din 26 octombrie 2000 a Consiliului de administraþie al Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A.
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CAPITOLUL II
Cãlãtoria pe bazã de autorizaþii de cãlãtorie
1. Salariaþii încadraþi cu contract individual de muncã pe
duratã nedeterminatã la compartimentele de specialitate
feroviarã din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, la Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.,
Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.,
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., Societatea de Administrare Active
Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A., Societatea Comercialã de
Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A., la filialele acestora, precum ºi la subunitãþile din structura organizatoricã a acestora beneficiazã de autorizaþii de cãlãtorie
în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate
române, în mod gratuit, denumite în continuare autorizaþii.
2. Salariaþii încadraþi cu contract individual de muncã pe
duratã nedeterminatã în aparatul central al Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului (alþii decât cei
prevãzuþi la punctul anterior) ºi Autoritatea Feroviarã
Românã Ñ AFER, care ocupã funcþii de conducere ºi control, beneficiazã pentru cãlãtoria în interes de serviciu ºi în
interes personal de autorizaþii. Funcþiile respective sunt prezentate în anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.
3. Conform art. 9 din ordonanþã, Societatea Naþionalã
de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
poate elibera autorizaþii, nominale sau colective, unor persoane din afara Societãþii Naþionale de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., care desfãºoarã activitãþi în interesul acesteia. Numãrul, clasele ºi modul de
acordare vor fi stabilite prin convenþiile încheiate cu fiecare
unitate sau prin aprobãri ale Consiliului de administraþie al
Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
4. Emiterea autorizaþiilor se face de:
Ñ Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., prin Serviciul legitimaþii
de cãlãtorie, pentru compartimentele de specialitate feroviarã din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, centralul Societãþii Naþionale de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., centralul
Companiei Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., centralul Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., centralul Societãþii de Administrare
Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A. ºi pentru salariaþii din
aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului ºi Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
prevãzuþi la pct. 2 din prezentul capitol.
Ñ Compartimentele legitimaþii de cãlãtorie din cadrul
regionalelor de transport feroviar de cãlãtori, pentru personalul Societãþii Comerciale de Transport cu Metroul
Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A. ºi din unitãþile din structura
acesteia, pentru personalul din teritoriu al societãþilor
prevãzute la alineatul precedent ºi al filialelor acestora.
5. Autorizaþiile pot fi nominale ºi colective. Autorizaþia
nominalã este o legitimaþie de cãlãtorie netransmisibilã,
care conþine fotografia posesorului, numele ºi prenumele,
funcþia, unitatea la care este angajat, codul numeric
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personal, clasa de valabilitate, rubrica menþiuni, anul de
valabilitate, data emiterii, ºtampila ºi semnãtura directorului
general al Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Autorizaþia colectivã se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane ºi se elibereazã numai de cãtre
Serviciul legitimaþii de cãlãtorie unor instituþii care
desfãºoarã activitãþi comune cu personalul cãii ferate.
Numãrul, clasele ºi modul de acordare a acestor autorizaþii
se vor stabili prin aprobãri ale Consiliului de administraþie
al Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. Aceastã legitimaþie de cãlãtorie
este transmisibilã ºi este valabilã numai însoþitã de ordin
de deplasare, delegaþie de serviciu sau ordin de serviciu.
Aceastã legitimaþie de cãlãtorie nu dã dreptul la obþinerea
tichetului de rezervare a locului.
6. Autorizaþiile de cãlãtorie pe cãile ferate sunt valabile
la clasa pentru care au fost emise ºi dau dreptul posesorului la cãlãtoria fãrã plata suplimentului de tren ºi a tichetului de rezervare a locului la trenurile accelerate ºi rapide.
La cãlãtoria în interes de serviciu aceste autorizaþii dau
dreptul la cãlãtoria fãrã plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului încadrat la Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., la filialele acesteia, precum ºi la
subunitãþile din structura organizatoricã a acestora, în cazul
în care titularul prezintã ordinul de deplasare cu menþiunea
”Circulã cu tren ICÒ, semnat de conducãtorul unitãþii respective.
Pentru cãlãtoria la o clasã superioarã sau cu trenuri de
rang superior posesorii autorizaþiilor vor achita diferenþele
tarifare conform reglementãrilor comerciale în vigoare.
7. Autorizaþiile pot conþine diverse menþiuni, care sã
acorde facilitãþi de cãlãtorie, ca de exemplu:
Ñ menþiunea ”Valabil la tren ICÒ dã dreptul posesorului
autorizaþiei respective la cãlãtoria gratuitã cu trenurile
InterCity;
Ñ menþiunea ”Valabil la VDÒ dã dreptul posesorului
autorizaþiei respective la cãlãtoria cu vagoanele de dormit
ºi cuºetã fãrã plata suplimentului de pat.
Menþiunile care sunt înscrise pe autorizaþii se stabilesc
de cãtre Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. prin dispoziþie a directorului general al acesteia. Beneficiarii autorizaþiilor ce conþin
menþiunile respective se stabilesc de cãtre conducerea
fiecãrei societãþi pentru personalul propriu. Funcþiile din
aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului ºi din Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
AFER, care beneficiazã de autorizaþii ce conþin menþiuni,
sunt cuprinse în anexa nr. 11 la prezenta metodologie.
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. poate elibera autorizaþii cu
menþiunea ”Valabil la VDÒ, gratuit, unor persoane sau
instituþii, cu aprobarea Adunãrii generale a acþionarilor a
Societãþii Comerciale ”C.F.R. GEVAROÒ Ñ S.A.
8. Modelele autorizaþiilor vor fi stabilite anual de
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. în funcþie de necesitãþile de
desfãºurare a activitãþii, prin dispoziþie a directorului general.

9. Când în cursul anului posesorii de autorizaþii nu mai
justificã deþinerea ºi folosirea autorizaþiei respective
(mutare, transfer, desfacere a contractului de muncã), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere,
au obligaþia de a retrage imediat autorizaþiile de cãlãtorie ºi
de a le trimite spre anulare emitentului, purtând rãspunderea disciplinarã ºi patrimonialã.
Pot face excepþie de la prevederile alineatului precedent, în cazul în care contractele colective de muncã nu
conþin prevederi în acest sens:
Ñ salariaþii care se pensioneazã ºi care vor beneficia
de autorizaþie pânã la sfârºitul anului;
Ñ salariaþii aflaþi în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului pânã la vârsta de 2 ani, la unitãþile nominalizate la
pct. 1 ºi 2 din prezentul capitol, care îºi pãstreazã dreptul
la autorizaþii pe cãile ferate române pe perioada respectivã.
10. Pierderea dreptului de cãlãtorie pe baza de autorizaþiei are loc ºi în urmãtoarele cazuri:
Ñ desfacerea disciplinarã a contractului de muncã;
Ñ înstrãinarea autorizaþiei pentru a fi utilizatã de altã
persoanã.
Pierderea dreptului de cãlãtorie pe bazã de autorizaþii
pentru salariaþi determinã pierderea dreptului ºi pentru
membrii de familie ai acestora.
11. În cazul în care unitãþile menþionate la pct. 1 ºi 2
din prezentul capitol hotãrãsc ca salariaþilor care au dreptul
de a beneficia de autorizaþii de cãlãtorie, în condiþiile legii,
sã le acorde pentru cãlãtoria în interes personal permise
de cãlãtorie, aceºtia vor beneficia de carnete cu maximum
24 de file de permis. Beneficiarii de autorizaþii nu pot fi în
acelaºi timp ºi beneficiari de permise de cãlãtorie în interes personal pe cãile ferate române, autorizaþia folosind
pentru ambele situaþii.
CAPITOLUL III
Cãlãtoria în interes personal pe bazã de permise
de cãlãtorie pe cãile ferate române
1. Membrii de familie ai personalului din compartimentele de specialitate feroviarã din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, din Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., Compania Naþionalã de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A., Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., Societatea de
Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A., Societatea
Comercialã de Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ
S.A., de la filialele acestora, precum ºi din subunitãþile din
structura organizatoricã a acestora beneficiazã anual de
24 de file de permis de cãlãtorie pe cãile ferate române,
în mod gratuit.
2. Salariaþii încadraþi cu contract individual de muncã pe
duratã nedeterminatã în aparatul central al Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi în Autoritatea
Feroviarã Românã Ñ AFER, alþii decât cei prevãzuþi la
pct. 1 ºi 2 din cap. II, din unitãþile medicale din reþeaua
proprie a Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, în grupurile ºcolare industriale de transporturi
cãi ferate, grupurile ºcolare de material rulant pentru
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transporturi feroviare, la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, la
Clubul Sportiv Rapid Bucureºti beneficiazã anual de 24 de
file de permis de cãlãtorie pe cãile ferate române, în mod
gratuit.
Membrii de familie ai salariaþilor prevãzuþi la alineatul
precedent beneficiazã anual de 12 file de permis de
cãlãtorie pe cãile ferate române, în mod gratuit.
3. Lista grupurilor ºcolare industriale de transporturi cãi
ferate ºi a grupurilor ºcolare de material rulant pentru
transporturi feroviare, ai cãror salariaþi beneficiazã de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentatã în anexa nr. 1.2 la
prezenta metodologie.
4. Salariaþii la aceste grupuri ºcolare cu normã parþialã
beneficiazã de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române
în interes personal, în mod gratuit, astfel:
Ñ pentru norma de pânã la 50% beneficiazã de 12 file
de permis de cãlãtorie pe cãile ferate române, membrii de
familie beneficiind de jumãtate din numãrul cãlãtoriilor titularului;
Ñ pentru norma peste 50% beneficiazã de dreptul integral atât titularul, cât ºi membrii de familie.
Norma întreagã reprezintã numãrul de ore stabilit de
ministerul de specialitate (Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului) pentru funcþia respectivã.
În cazul în care salariatul respectiv îºi desfãºoarã activitatea cu normã parþialã la mai multe grupuri ºcolare
prevãzute în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de permise de cãlãtorie conform alineatului
precedent se cumuleazã normele parþiale respective,
numãrul maxim de file de permis acordate fiind de
24 de file.
5. Salariaþii încadraþi cu contract individual de muncã pe
duratã nedeterminatã în unitãþile desprinse din Societatea
Naþionalã a Cãilor Ferate Române înainte de intrarea în
vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 89/1999, precum ºi salariaþii
unitãþilor desprinse din fostul Departament al cãilor ferate
ºi din fosta Societate Naþionalã a Cãilor Ferate Române,
potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 235/1991 ºi reorganizarea activitãþii transporturilor feroviare, beneficiazã de maximum
24 de file de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române
în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadã în
care unitatea îºi pãstreazã profilul de activitate preponderent feroviarã.
Numãrul de file de permis de cãlãtorie pe cãile ferate
române va fi stabilit prin contractele colective de muncã
încheiate la nivelul acestor unitãþi, membrii de familie ai
acestora beneficiind de jumãtate din numãrul de file de
permis acordate titularului.
6. Metodologia de acordare, de eliberare ºi de retragere
a permiselor pentru salariaþii agenþilor economici care
beneficiazã de prevederile pct. 5 din prezentul capitol este
stabilitã în anexa nr. 2.
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7. Salariaþii aflaþi în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani ºi membrii de familie ai
acestora beneficiazã de permise de cãlãtorie pe cãile
ferate române în interes personal în aceleaºi condiþii ca ºi
ceilalþi salariaþi, dacã contractul colectiv de muncã nu
conþine alte prevederi în acest sens.
8. Membrii de familie sunt soþul, soþia ºi copiii minori,
precum ºi persoanele care se încadreazã în categoriile
prevãzute în anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.
9. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzatã
de accidente de muncã sau de evenimente de cale feratã,
proveniþi din salariaþii unitãþilor prevãzute la art. 1Ñ3 din
ordonanþã, precum ºi membrii lor de familie beneficiazã de
permise de cãlãtorie pe cãile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avutã în aceste unitãþi.
10. Pensionarii pentru invaliditate de gradul III, angajaþi
cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, cu
jumãtate de normã, la unitãþile beneficiare de permise,
beneficiazã de jumãtate din numãrul de file de permis
acordate salariaþilor unitãþilor respective. Membrii de familie
ai acestora vor beneficia de jumãtate din numãrul de
cãlãtorii acordate titularului.
11. Pensionarii ºi membrii lor de familie beneficiazã de
permise de cãlãtorie pe cãile ferate române în mod gratuit,
dacã la data pensionãrii persoana care se pensioneazã
îndeplineºte una dintre urmãtoarele condiþii:
a) este salariatã la compartimentele de specialitate feroviarã din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, la Societatea Naþionalã de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., Compania Naþionalã
de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.,
Societatea de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ
S.A., Societatea Comercialã de Transport cu Metroul
Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A., la filialele acestora, precum ºi
la subunitãþile din structura organizatoricã a acestora, în
aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului ºi la Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
ºi are cel puþin o vechime de 10 ani în aceste unitãþi sau
în cadrul persoanelor juridice din care aceste unitãþi au
rezultat prin reorganizare;
b) este salariatã la altã unitate decât cele prevãzute la
lit. a) ºi are o vechime de 25 de ani bãrbaþii ºi 20 de ani
femeile, în unitãþile prevãzute la lit. a), precum ºi în
unitãþile desprinse din cadrul fostului Departament al cãilor
ferate, în unitãþile desprinse din fosta Societate Naþionalã a
Cãilor Ferate Române, potrivit Hotãrârii Guvernului
nr. 570/1991 privind modificarea Hotãrârii Guvernului
nr. 235/1991 ºi reorganizarea activitãþii transporturilor feroviare, cu modificãrile ulterioare;
c) vechimea în muncã se calculeazã prin cumularea
perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe duratã
nedeterminatã în unitãþile menþionate la lit. a) ºi b).
12. Condiþiile de vechime prevãzute la pct. 11 lit. a)
ºi b) din prezentul capitol se aplicã ºi persoanelor care
s-au pensionat din unitãþile respective anterior apariþiei
Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 112/1999, luându-se în calcul vechimea în muncã pânã
la data pensionãrii persoanei în cauzã.
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13. Termenul de prescripþie de 3 ani se aplicã, pentru
stabilirea dreptului de cãlãtorie, pentru persoanele care se
pensioneazã începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial
al României, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile
gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe
cãile ferate române.
14. Pensionarii care îndeplinesc condiþiile pentru a
beneficia de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române în
mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permis de
cãlãtorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permis de
cãlãtorie.
15. Pensionarii proveniþi din unitãþile prevãzute la
art. 1Ñ3 din ordonanþã, precum ºi membrii lor de familie
dobândesc permise de cãlãtorie pe cãile ferate române
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor pensionãrii, beneficiind în anul pensionãrii de legitimaþiile de
cãlãtorie primite ca salariaþi.
16. Pensionarii proveniþi din unitãþile prevãzute la art. 4
din ordonanþã dobândesc permise de cãlãtorie în interes
personal pe cãile ferate române, în mod gratuit, la data
pensionãrii, dacã îndeplinesc condiþiile din ordonanþã.
Numãrul de file de permis de cãlãtorie pe cãile ferate
române, acordate acestora, se stabileºte astfel: salariaþii
care se pensioneazã în primul semestru al anului beneficiazã în anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu
24 de file de permis pentru cãlãtoria pe calea feratã, iar
cei care se pensioneazã în semestrul doi al anului, de
carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind
de jumãtate din numãrul de file acordate titularului.
17. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române sunt
valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de
persoane, la trenurile accelerate ºi rapide fãrã plata suplimentului de tren ºi a tichetului de rezervare.
Filele de permis de cãlãtorie pe cãile ferate române, în
vederea efectuãrii cãlãtoriei, pot fi vizate de orice staþie
sau agenþie de voiaj C.F.R., cu respectarea prevederilor
comerciale în vigoare.
Pentru cãlãtoria la o clasã superioarã sau cu trenuri de
rang superior posesorii permiselor de cãlãtorie vor achita
diferenþele tarifare conform reglementãrilor comerciale în
vigoare.
18. Pentru personalul disponibilizat de la Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., Compania Naþionalã de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A., Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., Societatea de
Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A., Societatea
Comercialã de Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ
S.A., de la filialele acestora, precum ºi de la subunitãþile
din structura organizatoricã a acestora, din aparatul central
al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
de la Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER, care se
pensioneazã dupã perioada de ºomaj, vechimea necesarã
pentru a beneficia de permise de cãlãtorie în interes
personal pe cãile ferate române este de minimum 10 ani
în unitãþile menþionate anterior.

19. La stabilirea vechimii necesare acordãrii permiselor
de cãlãtorie pe cãile ferate române pentru pensionari, anii
se rotunjesc la întreg în favoarea pensionarului.
20. Pensionarii care în timpul activitãþii au beneficiat de
cãlãtorii în interes personal, precum ºi membrii lor de familie beneficiazã de permise de cãlãtorie în interes personal
pe cãile ferate române la clasa avutã la data pensionãrii
lor sau la data încetãrii dreptului de a mai beneficia de
permise.
21. Pensionarii care în timpul activitãþii au beneficiat de
cãlãtorii în interes personal în calitate de titular, la clase
diferite, au dreptul la permise de cãlãtorie pe cãile ferate
române la clasa I numai dacã au beneficiat de astfel de
permise cel puþin 10 ani.
22. Pensionarii ºi membrii lor de familie, care au avut
dreptul la permise de cãlãtorie în interes personal pânã la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române, beneficiazã în continuare de acest drept, atât timp cât sunt
îndeplinite condiþiile în baza cãrora au fost acordate.
23. Personalul angajat cu contract de muncã pe duratã
nedeterminatã ca personal de specialitate de cãtre casele
de ajutor reciproc sau de cãtre organizaþiile sindicale din
cadrul Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., Companiei Naþionale de
Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.,
Societãþii de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.FÒ Ñ
S.A. beneficiazã de permise de cãlãtorie în interes personal conform contractelor colective de muncã. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de
permise în interes personal, în mod gratuit, ca pensionar
nu se ia în calcul perioada lucratã în aceste unitãþi.
24. Perioada efectuãrii serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de cãlãtorie
pe cãile ferate române, dupã pensionarea salariatului, în
cazul în care contractul individual de muncã al acestuia a
fost suspendat pe perioada respectivã. De aceastã prevedere beneficiazã acele persoane care, dupã efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea în unitãþile
beneficiare de permise de cãlãtorie conform prezentei
metodologii.
25. Drepturile de permise de cãlãtorie pe cãile ferate
române nu se pot cumula (salariat ºi membru de familie,
pensionar ºi salariat), beneficiarul trebuind sã opteze pentru
una dintre calitãþile care dau acest drept.
26. În situaþia în care ambii soþi sunt pensionari cu
drept de cãlãtorie pe cãile ferate române, în mod gratuit,
dupã decesul unuia dintre soþi, soþul supravieþuitor poate
opta pentru dreptul de permise de cãlãtorie în calitate de
urmaº sau în calitate de titular al dreptului de cãlãtorie,
calitate pe care nu o pierde chiar dacã opteazã pentru
pensie de urmaº.
27. Dacã ambii soþi sunt pensionari cu drept de
cãlãtorie pe cãile ferate române, în mod gratuit, unul dintre
soþi având dreptul de cãlãtorie la clasa I, iar celãlalt soþ la
clasa a II-a, dupã decesul soþului care beneficia de dreptul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 572/8.VIII.2003
la cãlãtorie la clasa I, soþul supravieþuitor poate opta pentru
24 de file de permis de cãlãtorie clasa a II-a sau 12 file
de permis de cãlãtorie clasa I, anual.
28. În situaþia în care soþul supravieþuitor nu este beneficiar de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române, în
mod gratuit, în calitate de titular, ºi opteazã pentru pensie
de urmaº dupã soþul fost beneficiar al dreptului de
cãlãtorie, acesta beneficiazã de permise de cãlãtorie pe
cãile ferate române, în mod gratuit, în calitate de urmaº,
respectiv 12 file de permis anual, la clasa avutã de soþul
decedat ºi pierde acest drept dacã se recãsãtoreºte.
29. În situaþia în care soþul supravieþuitor este beneficiar
de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române ºi opteazã
pentru pensie de urmaº dupã soþul decedat nebeneficiar
de astfel de permise, acesta îºi menþine dreptul de
cãlãtorie pe cãile ferate române ca titular de drept.
30. În cazul în care soþul supravieþuitor al titularului
dreptului de cãlãtorie pe cãile ferate române nu opteazã
pentru pensie de urmaº, acesta nu mai beneficiazã de permise de cãlãtorie ca membru de familie.
31. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române acordate în mod gratuit membrilor de familie se elibereazã
numai titularului dreptului de cãlãtorie, cu excepþia celor
care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmaº.
32. Copiii beneficiarilor de permise de cãlãtorie pe cãile
ferate române, în mod gratuit, care în anul calendaristic
împlinesc vârsta limitã stabilitã prin prezenta metodologie
pentru a beneficia de permise de cãlãtorie pe cãile ferate
române, primesc drepturile complete pentru anul întreg,
indiferent de data împlinirii acestei vârste, permisele fiind
valabile în tot cursul anului respectiv. Copiii care se
cãsãtoresc pierd dreptul la permise de cãlãtorie pe cãile
ferate române, în mod gratuit, titularul dreptului de cãlãtorie
fiind obligat sã predea permisele respective gestionarului
emitent pentru a fi anulate, în caz contrar pãrintele titular
va rãspunde patrimonial ºi disciplinar.
33. În cazul în care titularul dreptului de permise de
cãlãtorie pe cãile ferate române refuzã sã solicite permise
de cãlãtorie pe cãile ferate române pentru membrii de
familie, aceºtia, pe baza dosarului cu acte doveditoare
(inclusiv acordul unitãþii care suportã contravaloarea
cãlãtoriilor efectuate de titularul dreptului de cãlãtorie), în
vederea rezolvãrii, pot solicita personal acordarea dreptului
de cãlãtorie adresându-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., în
funcþie de emitentul dreptului de cãlãtorie al titularului.
34. Persoanele încadrate în muncã în cursul anului ºi
care îndeplinesc condiþiile de acordare a permiselor de
cãlãtorie în interes personal beneficiazã de numãrul întreg
de file dacã angajarea a avut loc în primul semestru ºi de
jumãtate din numãrul de file dacã angajarea a avut loc în
cel de-al doilea semestru al anului respectiv. În acelaºi
mod se procedeazã ºi la stabilirea numãrului de file de
permis de cãlãtorie în interes personal pe cãile ferate
române pentru membrii de familie ai persoanelor încadrate
în cursul anului, care beneficiazã de autorizaþie de cãlãtorie
ca urmare a încadrãrii respective.
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35. În cazul cãsãtoriei personalului încadrat sau pensionar, se acordã membrilor de familie numãrul întreg de file
de permis dacã se solicitã în primul semestru al anului sau
jumãtate din numãrul de file de permis dacã se solicitã în
al doilea semestru al anului respectiv.
36. Când în cursul anului posesorii de permise de
cãlãtorie pe cãile ferate române, în mod gratuit, pierd dreptul respectiv (mutare, transfer, desfacere a contractului de
muncã), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor
de emitere, au obligaþia de a retrage imediat permisele de
cãlãtorie ºi de a le trimite spre anulare emitentului, în caz
contrar urmând sã rãspundã disciplinar, patrimonial sau,
dupã caz, penal.
37. Pierderea dreptului de cãlãtorie pe bazã de permise
de cãlãtorie are loc ºi în urmãtoarele cazuri:
Ñ desfacerea disciplinarã a contractului de muncã;
Ñ înstrãinarea permisului de cãlãtorie pentru a fi utilizat
de altã persoanã.
Pierderea dreptului de a beneficia de permise de
cãlãtorie pe cãile ferate române de cãtre titular duce la
pierderea acestui drept ºi de cãtre membrii de familie ai
acestuia.
Fac excepþie membrii de familie ai beneficiarilor de
cãlãtorii pe cãile ferate române care au decedat ºi care îºi
menþin în continuare dreptul la cãlãtorie pe bazã de permise pânã la finele anului.
CAPITOLUL IV
Cãlãtoria pe baza biletelor de cãlãtorie
în interes de serviciu
1. Cãlãtoria în interes de serviciu pe cãile ferate
române se poate face ºi în baza biletului de cãlãtorie în
interes de serviciu cu una sau mai multe cãlãtorii.
Biletele se vor elibera:
a) salariaþilor încadraþi cu contract individual de muncã
pe duratã determinatã, din unitãþile prevãzute la art. 1Ñ4
din ordonanþã;
b) cursanþilor de la toate formele de învãþãmânt din
reþeaua unitãþilor Societãþii Naþionale de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., Companiei Naþionale
de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.,
Societãþii de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ
S.A. ºi filialelor acestora;
c) copiilor salariaþilor din unitãþile prevãzute la lit. b),
care sunt sportivi la cluburile ºi asociaþiile sportive feroviare
sau fac parte din formaþiile artistice feroviare, pentru
deplasãri la competiþii ºi festivaluri;
d) salariaþilor încadraþi cu contract individual de muncã
pe duratã nedeterminatã din unitãþile prevãzute la art. 4
alin. (1) din ordonanþã;
e) salariaþilor societãþilor comerciale care executã lucrãri
în interesul cãii ferate.
2. Modul de eliberare, de utilizare ºi suportarea contravalorii biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu pentru
unitãþile prevãzute la pct. 1 lit. d) ºi e) sunt stabilite în
anexa nr. 2.
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CAPITOLUL V
Cãlãtoria pe baza permiselor de cãlãtorie
în interes de serviciu

1. Cãlãtoria în interes de serviciu pe cãile ferate
române se face în baza permisului de cãlãtorie în interes
de serviciu cu una sau mai multe cãlãtorii pentru salariaþii
prevãzuþi la art. 2 alin. (1) din ordonanþã, ºi anume pentru
salariaþii încadraþi cu contract individual de muncã pe
duratã nedeterminatã în aparatul central al Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi la Autoritatea
Feroviarã Românã Ñ AFER, alþii decât cei prevãzuþi la
pct. 1 ºi 2 din cap. II din prezenta metodologie, în unitãþile
medicale din reþeaua proprie a Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, în grupurile ºcolare industriale
de transporturi cãi ferate, în grupurile ºcolare de material
rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurãrilor de
Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucureºti.
2. Modul de eliberare, de utilizare ºi suportarea contravalorii permiselor de cãlãtorie în interes de serviciu sunt
stabilite în anexa nr. 3.
CAPITOLUL VI
Gestionarea autorizaþiilor de cãlãtorie, a permiselor
de cãlãtorie în interes de serviciu ºi în interes personal,
a biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu
A. Autorizaþii de cãlãtorie
1. Autorizaþiile de cãlãtorie pe cãile ferate române se
tipãresc de cãtre Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Serviciul legitimaþii de cãlãtorie la nivel central ºi compartimentele legitimaþii de cãlãtorie la nivel teritorial, în
baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate, ºi a
cererilor transmise de cãtre gestionarii nominalizaþi de
unitãþile beneficiare de autorizaþii ºi permise de cãlãtorie pe
cãile ferate române conform ordonanþei, înregistreazã
datele ce se vor tipãri pe autorizaþii. Gestionarii nominalizaþi
rãspund de corectitudinea datelor înscrise în borderouri ºi
cereri.
2. Gestionarii nominalizaþi de unitãþile beneficiare de
autorizaþii de cãlãtorie pe cãile ferate române ridicã autorizaþiile de cãlãtorie de la unitãþile emitente (compartimentele legitimaþii de cãlãtorie teritoriale sau compartimentul
central) în baza notei de comandã ºi a borderourilor întocmite în douã exemplare, semnate de gestionar, inspectorul
de personal ºi de conducãtorul unitãþii, aceºtia rãspunzând
de exactitatea ºi corectitudinea datelor înscrise în borderouri, purtând rãspunderea patrimonialã, disciplinarã ºi
penalã, dupã caz.
3. La predarea autorizaþiilor cãtre gestionarii unitãþilor
beneficiare de autorizaþii de cãlãtorie pe cãile ferate
române, unitatea emitentã reþine un exemplar al borderourilor ºi actele justificative, la care ataºeazã borderoul electronic în baza cãruia predã autorizaþiile respective, câte un
exemplar al fiecãrui borderou fiind predat ºi gestionarilor.
4. În caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizaþiei,
titularul va solicita emitentului anularea autorizaþiei în cauzã

ºi eliberarea unei noi autorizaþii. În acest scop solicitantul
va prezenta urmãtoarele acte:
Ñ cerere scrisã;
Ñ chitanþã diverse încasãri emisã de casa unei staþii de
cale feratã, prin care se achitã taxa de publicare în
Buletinul Informativ ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.;
Ñ dovada de la organul teritorial de poliþie, prin care
se atestã semnalarea furtului (dacã este cazul);
Ñ autorizaþia deterioratã (dacã este cazul).
Aprobarea se dã de cãtre directorul regionalei de transport feroviar de cãlãtori sau de cãtre conducerea Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., cu avizul compartimentelor legitimaþii de
cãlãtorie sau Serviciului legitimaþii de cãlãtorie central, în
funcþie de emitentul autorizaþiei pierdute.
În baza aprobãrii compartimentele legitimaþii de cãlãtorie
teritoriale sau central anuleazã autorizaþia respectivã, eliberarea noii autorizaþii efectuându-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.
B. Permisele de cãlãtorie în interes personal pe cãile
ferate române
5. Permisele de cãlãtorie actuale pe cãile ferate române
nu sunt valabile decât însoþite de cartea de identitate C.F.R.
6. Cãrþile de identitate C.F.R. sunt legitimaþii strict personale cu valabilitate de 5 sau 4 ani ºi servesc pentru identificarea posesorilor de permise individuale de cãlãtorie pe
cãile ferate române. Pentru a fi valabile acestea trebuie sã
conþinã holograma personalizatã a Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., aplicatã pe spatele cãrþii de identitate C.F.R. Pentru fiecare an
de valabilitate a cãrþii de identitate se aplicã o hologramã.
Cãrþile de identitate C.F.R. se completeazã cu urmãtoarele: numele ºi prenumele titularului, calitatea (salariat,
soþie, soþ, fiu, fiicã, pensionar), data emiterii ºi fotografie
care trebuie sã fie fãcutã recent, clarã ºi care sã corespundã dimensiunilor.
Dupã completare, cãrþile de identitate C.F.R. se înregistreazã în borderourile întocmite în douã exemplare de
unitãþile beneficiare.
7. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române pentru
pensionarii ºi membrii lor de familie, care beneficiazã de
aceste drepturi conform ordonanþei, se emit de cãtre compartimentele legitimaþii de cãlãtorie din cadrul regionalelor
de transport feroviar de cãlãtori.
8. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române pentru
salariaþi ºi membrii lor de familie se emit de cãtre compartimentele legitimaþii de cãlãtorie din cadrul societãþii pentru unitãþile pentru care emit ºi autorizaþii, iar pentru
unitãþile care nu sunt prevãzute sã beneficieze de autorizaþii, permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române se
emit de compartimentele legitimaþii de cãlãtorie regionale
pe raza cãrora au sediul unitãþile beneficiare, conform legii.
9. Începând cu emiterea pentru anul 2004 permisele de
cãlãtorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizaþii, precum ºi pentru pensionari ºi membrii lor de familie
se gestioneazã electronic. În baza cererilor depuse de
cãtre titulari, compartimentele legitimaþii de cãlãtorie din
cadrul societãþii creeazã câte o fiºã de evidenþã a fiecãrui
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posesor de permis menþionat anterior, care conþine datele
de identificare a acestuia, inclusiv fotografia, codul numeric
personal etc., rezultând astfel ”cartea de identitate virtualãÒ.
Dupã crearea acestor cãrþi de identitate virtuale compartimentele legitimaþii de cãlãtorie regionale ºi central transmit
aceste informaþii la Serviciul legitimaþii de cãlãtorie care le
înregistreazã în calculatorul central, acesta verificând sã nu
existe un posesor înregistrat la mai multe puncte de lucru,
dupã care alocã fiecãrui posesor de permis un numãr de
carte de identitate virtualã. Dupã alocarea numerelor respective informaþiile sunt preluate de compartimentele legitimaþii de cãlãtorie, care, la emiterea permiselor de
cãlãtorie în baza borderourilor de emitere sau a cererilor
(pentru pensionari), selecteazã posesorul ºi numãrul permisului este alocat automat de calculator. La completarea
permisului respectiv de cãtre gestionar se înscriu codul
numeric personal al posesorului ºi numãrul de control
reprezentat de numãrul cãrþii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.
Ca elemente de siguranþã permisele de cãlãtorie pe
cãile ferate române conþin caseta oranj pe copertã ºi file,
casetã care nu poate fi scanatã sau xeroxatã, iar filele
permisului sunt confecþionate din hârtie specialã cu filigran
în masã personalizat ”C.F.R. CãlãtoriÒ.
Pentru cei care nu sunt introduºi încã în baza de date,
numãrul de control este reprezentat de numãrul borderoului
prin care se solicitã permisele respective.
10. Gestionarii nominalizaþi de unitãþile beneficiare pentru ridicarea permiselor de cãlãtorie pe cãile ferate române
vor prezenta unitãþilor emitente nota de comandã ºi borderoul întocmit în douã exemplare, semnate de gestionar,
inspectorul de personal ºi de conducãtorul unitãþii, la compartimentele legitimaþii de cãlãtorie din cadrul Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., conform alocãrii prezentate în
metodologie.
Borderourile vor fi întocmite citeþ, fãrã ºtersãturi ºi separat pe clase.
Conducãtorii unitãþilor, inspectorii de personal ºi gestionarii desemnaþi sunt direct rãspunzãtori de exactitatea ºi
corectitudinea datelor înscrise în borderouri ºi poartã
rãspunderea patrimonialã, disciplinarã ºi penalã, dupã caz.
11. Dupã completarea permiselor de cãlãtorie pe cãile
ferate române cu datele conform formularului, gestionarii
prezintã permisele de cãlãtorie completate, împreunã cu
borderourile pe care s-a trecut numãrul fiecãrui permis,
pentru verificarea datelor dintre borderou ºi permise, la
gestionarul de la care s-au ridicat.
12. Dupã verificare emitentul va semna ºi va aplica
ºtampila rotundã ºi timbrul sec ºi va reþine un exemplar al
borderourilor ºi actelor justificative.
Borderourile prezentate de cãtre gestionari pentru eliberarea permiselor de cãlãtorie vor fi întocmite curat, citeþ,
þinându-se seama cã ele se pãstreazã ca evidenþe de emiteri ºi ca piese justificative.
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13. La prima emitere dupã dobândirea calitãþii de pensionar, solicitantul trebuie sã prezinte urmãtoarele acte doveditoare:
Ñ cartea de muncã în original ºi în copie;
Ñ adeverinþã pentru vechimea în unitãþile beneficiare de
cãlãtorii pe cãile ferate române conform ordonanþei;
Ñ decizia de pensie, copie ºi original;
Ñ ultimul talon de pensie (sau adeverinþa de la oficiul
de pensii în cazul în care pensia se achitã prin cont
bancar);
Ñ certificat de cãsãtorie, copie ºi original;
Ñ certificat de naºtere pentru copii, copie ºi original, în
cazul în care se regãseºte la prevederile art. 8 din ordonanþã, adeverinþã de la unitatea de învãþãmânt respectivã;
Ñ câte o fotografie color pentru titular ºi membrii de
familie, pentru crearea fiºelor de evidenþã electronicã
(cãrþile de identitate virtuale).
În acest caz solicitantul se va prezenta cu actele susmenþionate la:
Ñ compartimentele legitimaþii de cãlãtorie teritoriale, în
cazul în care solicitantul se pensioneazã de la Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R CãlãtoriÒ Ñ
S.A., Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.,
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., Societatea de Administrare Active
Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A., de la filialele acestora, precum ºi din subunitãþile din structura organizatoricã a
acestora;
Ñ Oficiul de stabilire a dreptului de cãlãtorie din cadrul
Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., în cazul în care solicitantul se
pensioneazã de la alte unitãþi decât cele sus-menþionate
prevãzute în ordonanþã.
14. Pentru obþinerea permiselor pentru anii urmãtori primei emiteri, pensionarii prezintã o datã cu cererea, ultimul
cupon-mandat poºtal de pensie sau adeverinþã eliberatã de
oficiul de pensii în cazul în care pensia se încaseazã prin
cont bancar, iar pensionarii de invaliditate care nu sunt
angajaþi cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã la
unitãþile beneficiare de permise vor prezenta în plus cartea
de muncã în original, pentru a se constata cã nu s-au
reîncadrat în muncã.
Dovada de încasare a pensiei se anexeazã la cerere ºi
rãmâne la emitent.
15. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române nu
sunt valabile decât însoþite de actul de identitate (buletin
de identitate, carte de identitate, paºaport, certificat de
naºtere pentru copiii membri de familie) care conþine codul
numeric personal.
16. Permisele de cãlãtorie individuale sunt legitimaþii de
cãlãtorie tip foaie, clasa I ºi clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completeazã anul de valabilitate, iar în interior, pe pagina 2, codul numeric personal, numãrul de
control (numãrul cãrþii de identitate virtuale sau numãrul
borderoului). Pe copertã se vor mai completa: numele ºi
prenumele titularului, funcþia pe care o îndeplineºte. În
cazul membrilor de familie se completeazã calitatea de:
soþ, soþie, fiu, fiicã ºi numele ºi funcþia persoanei salariate
de la care derivã acest drept, unitatea la care este
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angajatã persoana încadratã, data emiterii, semnãtura emitentului ºi ºtampila rotundã a unitãþii emitente.
17. Nota de comandã prin care se solicitã permise de
cãlãtorie de cãtre beneficiari nu poate sã conþinã alte tipuri
de carnete decât cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcþiilor ºi
turismului.
18. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române completate eronat se anuleazã ºi se prezintã o datã cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se
pãstreazã la unitatea emitentã ataºate la actul pe baza
cãruia s-au fãcut emiterile, împreunã cu borderoul
respectiv.
În acelaºi mod se procedeazã ºi cu filele de permise de
cãlãtorie retrase din carnetele de permise, în cazul persoanelor care nu au dreptul la numãrul de permise integral
cuprinse în carnet.
Filele retrase ºi anulate din carnetele de permise de
cãlãtorie pe cãile ferate române rãmân ataºate anulate la
actul de preschimbare.
19. Schimbarea permiselor pentru o clasã superioarã se
face în cursul anului numai în cazul promovãrii într-o
funcþie care justificã dreptul. În cazul în care beneficiarul
permiselor de cãlãtorie valabile la clasa I este retrogradat,
el continuã sã utilizeze permisele de cãlãtorie primite pânã
la sfârºitul anului.
20. Pierderea permiselor de cãlãtorie va fi declaratã în
scris de cãtre titularii lor pentru a fi publicate în Buletinul
Informativ ”C.F.R. CãlãtoriÒ. În cazul în care aceºtia nu vor
anunþa pierderea, iar legitimaþiile se vor gãsi în posesia
altor persoane, se considerã cã ele au fost înstrãinate
voluntar ºi titularii vor suporta consecinþele legale.
Cererea de anulare se adreseazã unitãþii de care
aparþine titularul. La cerere se va ataºa chitanþa de platã a
costului publicãrii.
Cererea se va transmite unitãþii emitente pentru întocmirea formelor în vederea publicãrii.
Publicarea permiselor de cãlãtorie se face în Buletinul
Informativ ”C.F.R. CãlãtoriÒ numai de Societatea Naþionalã
de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
21. În cazul pierderii sau furtului permiselor nu se mai
elibereazã altele pentru anul respectiv.
22. În cazul deteriorãrii (distrugerii) permiselor de
cãlãtorie prin spãlare, incendiere, din cauza unor calamitãþi
naturale, directorul regional sau conducerea Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A. poate aproba, în raport de situaþia concretã, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv.
Numãrul de file de permis de cãlãtorie ce se vor elibera va
fi în concordanþã cu numãrul de file neutilizate (dacã se
poate constata) sau cu numãrul de luni întregi rãmase
pânã la finele anului. În acest caz solicitantul va depune
la sediul regionalelor de transport feroviar de cãlãtori sau
al Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. Ñ Serviciul legitimaþii de cãlãtorie,
în funcþie de compartimentul legitimaþii de cãlãtorie care a
eliberat permisul de cãlãtorie, urmãtoarele acte:
Ñ declaraþia solicitantului;
Ñ cererea scrisã a solicitantului pentru eliberarea unui
nou permis;

Ñ permisul deteriorat;
Ñ confirmare din partea autoritãþilor, din care sã rezulte
cã bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau
alte calamitãþi naturale.
23. Fiecare gestionar va þine o evidenþã separatã pe tip
de legitimaþie ºi unitate beneficiarã, atât pentru salariaþi, cât
ºi pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari ºi membrii lor de familie evidenþa va fi întocmitã pe tip de legitimaþie emisã.
C. Biletele de cãlãtorie în interes de serviciu
24. Biletul de cãlãtorie în interes de serviciu pe cãile
ferate române este o legitimaþie de cãlãtorie tip foaie care
se elibereazã de aceleaºi unitãþi ca ºi celelalte tipuri de
legitimaþii de cãlãtorie în interes de serviciu pe cãile ferate
române.
Biletul de cãlãtorie în interes de serviciu este un imprimat
strict socotit, care se tipãreºte în carnete de câte 25 x 2 file
ºi se completeazã prin calchiere cu indigo, în douã
exemplare, din care exemplarul original se dã titularului,
copia rãmâne la emitent, pentru control ºi justificare.
Acest bilet se poate întocmi pentru orice clasã ºi este
de douã tipuri, dupã cum urmeazã:
Ñ biletul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru o
cãlãtorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model
de bilet este folosit ºi la cãlãtoria în grup, însoþit de tabel
nominal;
Ñ biletul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru mai
multe cãlãtorii dus-întors pe parcursurile indicate se
foloseºte numai pentru cãlãtoria individualã.
Pentru fiecare dintre cele douã tipuri de bilete de
cãlãtorie în interesul serviciului existã douã modele, unul
pe care nu este specificat rangul trenului ºi care este valabil la tren de persoane ºi unul care are specificatã valabilitatea la trenurile accelerate ºi rapide.
Pentru utilizarea acestor bilete la o clasã superioarã sau
trenuri de rang superior, posesorii acestora achitã diferenþele tarifare conform reglementãrilor comerciale în
vigoare.
Numãrul maxim de cãlãtorii pentru care se poate emite
biletul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru mai multe
cãlãtorii dus-întors este de 15 cãlãtorii dus-întors. Organul
care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileºte
numãrul de cãlãtorii pentru care este valabil biletul de
cãlãtorie în interes de serviciu respectiv, numãr care se
înscrie pe bilet de cãtre emitent.
Numãrul maxim de persoane pentru care poate fi emis
biletul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru o cãlãtorie
dus-întors eliberat pentru cãlãtoria în grup este de 25,
numele conducãtorului de grup fiind înscris pe bilet.
25. În baza contractelor încheiate între Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi unitãþile prevãzute la art. 3 ºi 4 din
ordonanþã se autorizeazã ca emiterea acestor bilete sã fie
fãcutã ºi de unitatea semnatarã a convenþiei, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se
autorizeazã ca emiterea biletelor respective sã se efectueze ºi de cãtre unitãþile prevãzute la art. 1 ºi 2 din ordonanþã, conform metodologiei de decontare a contravalorii
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legitimaþiilor de cãlãtorie suportate din bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, prezentatã în
anexa nr. 3.
26. Emiterea oricãrui bilet de cãlãtorie în interes de
serviciu se face numai pe bazã de act justificativ, aprobat
de organul competent, pe care se înscriu de emitent
numãrul ºi seria biletului emis, data emiterii ºi se semneazã de primire.
Actul pe baza cãruia se face emiterea, completat cu
cele de mai sus, se pãstreazã de cãtre unitatea emitentã
ca justificare pentru emiterea efectuatã.
27. Biletele de cãlãtorie în interes de serviciu, simple
sau pentru mai multe cãlãtorii, se vor gestiona, verifica ºi
justifica de unitãþile autorizate pentru emitere.
Persoanele care gestioneazã ºi pãstreazã aceste imprimate poartã rãspunderea patrimonialã, disciplinarã ºi
penalã, dupã caz, conform normelor legale.
28. Biletele de cãlãtorie în interes de serviciu emise
pentru o singurã cãlãtorie dus-întors sunt valabile 30 de
zile de la data emiterii lor.
Biletele de cãlãtorie în interes de serviciu pentru mai
multe cãlãtorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la
data emiterii lor ºi se pot emite cu valabilitate pe mai
multe parcursuri, indiferent de distanþã, însã maximum
15 parcursuri.
Nu se pot emite bilete de cãlãtorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de
cãlãtorie în interes de serviciu în aceeaºi perioadã.
Eliberarea a douã bilete de cãlãtorie în interes de
serviciu pentru aceeaºi perioadã se sancþioneazã disciplinar
sau penal, dupã caz.
Biletul de cãlãtorie în interes de serviciu individual dã
dreptul, în termenul de valabilitate, la un numãr nelimitat
de întreruperi, fãrã a fi nevoie sã se aplice viza de
întrerupere.
Cãlãtoria efectuatã pe bazã de bilete de cãlãtorie în
interes de serviciu colective nu poate fi întreruptã.
29. Pentru a fi valabil la cãlãtorie, biletul de cãlãtorie în
interes de serviciu trebuie sã fie vizat de orice staþie sau
agenþie de voiaj C.F.R.
Pe biletul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru mai
multe cãlãtorii dus-întors, fiecare cãlãtorie, atât la ducere,
cât ºi la întoarcere, va fi marcatã la controlul legitimaþiilor
de cãlãtorie printr-o perforare în cãsuþa corespunzãtoare
zilei de efectuare a cãlãtoriei, precum ºi în cãsuþa cu indicarea parcursului. În cazul unei cãlãtorii dus-întors efectuate în aceeaºi zi, în cãsuþa respectivã se vor face douã
perforãri distincte.
Dacã biletul de cãlãtorie în interes de serviciu este emis
pentru cãlãtoria în grup, biletul se prezintã la casa staþiei
sau agenþiei de voiaj C.F.R. împreunã cu douã exemplare
din tabelul nominal.
Casierii staþiilor ºi agenþiilor de voiaj C.F.R. vizeazã biletele de cãlãtorie în interes de serviciu, precum ºi tabelele
nominale ºi reþin cuponul statistic al biletului.
Dacã biletul de cãlãtorie în interes de serviciu este eliberat pentru cãlãtoria în grup, casierul înmâneazã delegatului, o datã cu biletul, ºi un exemplar al tabelului nominal,
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vizat, reþinând celãlalt exemplar pe care-l ataºeazã la
cuponul statistic. De asemenea, casierii elibereazã bilete de
control creditate, pentru toþi cãlãtorii care figureazã în tabelul nominal, cu excepþia conducãtorului de grup. Numerele
de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul biletului de cãlãtorie în interes de serviciu,
pe tabelul care se înmâneazã delegatului, cât ºi pe exemplarul care este reþinut.
Cãlãtorii care folosesc bilete de cãlãtorie în interes de
serviciu sunt obligaþi sã se legitimeze la cererea personalului de tren ºi de control ºi sã prezinte delegaþia de
serviciu.
La cãlãtoria în grup, conducãtorul grupului pãstreazã
asupra sa biletul de cãlãtorie în interes de serviciu ºi tabelul nominal ºi încredinþeazã fiecãrui cãlãtor din grup câte
un bilet de control.
Conducãtorul grupului este obligat sã înlesneascã organelor de control sau de revizie identificarea cãlãtorilor din
grup.
30. Biletele de cãlãtorie în interes de serviciu, dupã utilizarea lor la cãlãtorie, se înapoiazã la unitatea emitentã
împreunã cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
31. În cazul în care titularii biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu individuale sau conducãtorul grupului nu vor
înapoia biletele de cãlãtorie în interes de serviciu pentru
ataºarea la matcã, dupã efectuarea cãlãtoriei li se va
putea imputa contravaloarea cãlãtoriilor respective. Nu se
vor lua mãsuri de imputare în cazurile în care nedepunerea biletului se datoreazã unor cauze obiective sau în caz
de forþã majorã, stabilite pe bazã de cercetãri.
Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea cãlãtoriilor
respective se dã de cãtre directorul regionalei de transport
feroviar de cãlãtori sau de conducerea Societãþii Naþionale
de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.,
în funcþie de unitatea emitentã, notându-se pe matca biletului de cãlãtorie în interes de serviciu nerestituit numãrul
actului de aprobare respectiv.
D. Permise de cãlãtorie în interes de serviciu
32. Permisul de cãlãtorie în interes de serviciu pe cãile
ferate române este o legitimaþie de cãlãtorie tip foaie care
se elibereazã de aceleaºi unitãþi ca ºi celelalte tipuri de
legitimaþii de cãlãtorie în interes de serviciu pe cãile ferate
române.
Permisul de cãlãtorie în interes de serviciu este un
imprimat strict socotit, care se tipãreºte în carnete de câte
25 x 2 file ºi se completeazã prin calchiere cu indigo, în
douã exemplare, din care exemplarul original se dã titularului, copia rãmâne la emitent, pentru control ºi justificare.
Acest permis se poate întocmi pentru orice clasã ºi
este de douã tipuri, dupã cum urmeazã:
Ñ permisul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru o
cãlãtorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model
de permis este folosit ºi la cãlãtoria în grup, însoþit de
tabel nominal;
Ñ permisul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru
mai multe cãlãtorii dus-întors pe parcursurile indicate se
foloseºte numai pentru cãlãtoria individualã.
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Permisul de cãlãtorie în interes de serviciu se prezintã
într-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului ºi
clasa de cãlãtorie pentru care este valabil marcându-se de
cãtre emitent prin bifarea cu ”XÒ a cãsuþei corespunzãtoare
de pe faþa biletului.
Permisele de cãlãtorie în interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid ºi InterCity, în
funcþie de marcarea cãsuþei cu tipul trenului care dã valabilitatea permisului respectiv. Pentru cãlãtoria la o clasã
superioarã sau trenuri de rang superior posesorul permisului de cãlãtorie în interes de serviciu achitã diferenþele tarifare conform reglementãrilor comerciale în vigoare.
Numãrul maxim de cãlãtorii pentru care se poate emite
permisul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru mai
multe cãlãtorii dus-întors este de 15 cãlãtorii dus-întors.
Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere,
stabileºte numãrul de cãlãtorii pentru care este valabil permisul de cãlãtorie în interes de serviciu respectiv, numãr
care se înscrie pe permis de cãtre emitent.
Numãrul maxim de persoane pentru care poate fi emis
permisul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru o
cãlãtorie dus-întors eliberat pentru cãlãtoria în grup este de
25, numele conducãtorului grupului fiind înscris pe permis.
33. Emiterea permiselor de cãlãtorie în interes de
serviciu se autorizeazã sã se efectueze ºi de cãtre unitãþile
prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonanþã, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimaþiilor de
cãlãtorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, prezentatã în anexa nr. 3.
34. Emiterea oricãrui permis de cãlãtorie în interes de
serviciu se face numai pe bazã de act justificativ, aprobat
de organul competent, pe care se înscriu de emitent
numãrul ºi seria permisului emis, data emiterii ºi se semneazã de primire.
Actul pe baza cãruia se face emiterea, completat cu
cele de mai sus, se pãstreazã de cãtre unitatea emitentã
ca justificare pentru emiterea efectuatã.
35. Permisele de cãlãtorie în interes de serviciu, simple
sau pentru mai multe cãlãtorii, se vor gestiona, verifica ºi
justifica de unitãþile autorizate pentru emitere.
Persoanele care gestioneazã ºi pãstreazã aceste imprimate poartã rãspunderea patrimonialã, disciplinarã ºi
penalã, dupã caz, conform normelor legale.
36. Permisele de cãlãtorie în interes de serviciu emise
pentru o singurã cãlãtorie dus-întors sunt valabile 30 de
zile de la data emiterii lor.
Permisele de cãlãtorie în interes de serviciu pentru mai
multe cãlãtorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la
data emiterii lor ºi se pot emite cu valabilitate pe mai
multe parcursuri, indiferent de distanþã, însã maximum
15 parcursuri.
Nu se pot emite permise de cãlãtorie în interes de
serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de
cãlãtorie în interes de serviciu în aceeaºi perioadã.
Eliberarea a douã permise de cãlãtorie în interes de
serviciu pentru aceeaºi perioadã se sancþioneazã disciplinar
sau penal, dupã caz.

Permisul de cãlãtorie în interes de serviciu individual dã
dreptul, în termenul de valabilitate, la un numãr nelimitat
de întreruperi, fãrã a fi nevoie de viza de întrerupere.
Cãlãtoria efectuatã pe bazã de permise de cãlãtorie în
interes de serviciu colective nu poate fi întreruptã.
37. Pentru a fi valabil la cãlãtorie, permisul de cãlãtorie
în interes de serviciu trebuie sã fie vizat de orice staþie
sau agenþie de voiaj C.F.R.
Pe permisul de cãlãtorie în interes de serviciu pentru
mai multe cãlãtorii dus-întors, fiecare cãlãtorie, atât la
ducere, cât ºi la întoarcere, va fi marcatã la controlul legitimaþiilor de cãlãtorie printr-o perforare în cãsuþa corespunzãtoare zilei de efectuare a cãlãtoriei, precum ºi în
cãsuþa cu indicarea parcursului. În cazul unei cãlãtorii dusîntors efectuate în aceeaºi zi, în cãsuþa respectivã se vor
face douã perforãri distincte.
Dacã permisul de cãlãtorie în interes de serviciu este
emis pentru cãlãtoria în grup, permisul se prezintã la casa
staþiei sau agenþiei de voiaj C.F.R. împreunã cu douã
exemplare din tabelul nominal.
Casierii staþiilor ºi agenþiilor de voiaj C.F.R. vizeazã permisele de cãlãtorie în interes de serviciu, precum ºi tabelele nominale ºi reþin cuponul statistic al permisului.
Dacã permisul de cãlãtorie în interes de serviciu este
eliberat pentru cãlãtoria în grup, casierul înmâneazã delegatului, o datã cu permisul, ºi un exemplar al tabelului
nominal, vizat, reþinând celãlalt exemplar pe care-l
ataºeazã la cuponul statistic. De asemenea, casierii elibereazã bilete de control creditate, pentru toþi cãlãtorii care
figureazã în tabelul nominal, cu excepþia conducãtorului de
grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate
se trec de casieri pe versoul permisului de cãlãtorie în
interes de serviciu, pe tabelul care se înmâneazã delegatului, cât ºi pe exemplarul care este reþinut.
Cãlãtorii care folosesc permise de cãlãtorie în interes de
serviciu sunt obligaþi sã se legitimeze la cererea personalului de tren ºi de control ºi sã prezinte delegaþia de
serviciu.
La cãlãtoria în grup, conducãtorul grupului pãstreazã
asupra sa permisul de cãlãtorie în interes de serviciu ºi
tabelul nominal ºi încredinþeazã fiecãrui cãlãtor din grup
câte un bilet de control.
Conducãtorul grupului este obligat sã înlesneascã organelor de control sau de revizie identificarea cãlãtorilor din
grup.
38. Permisele de cãlãtorie în interes de serviciu, dupã
utilizarea lor la cãlãtorie, se înapoiazã la unitatea emitentã
împreunã cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
39. În cazul în care titularii permiselor de cãlãtorie în
interes de serviciu individuale sau conducãtorul grupului nu
vor înapoia permisele de cãlãtorie în interes de serviciu
pentru ataºarea la matcã, dupã efectuarea cãlãtoriei li se
va putea imputa contravaloarea cãlãtoriilor respective. Nu
se vor lua mãsuri de imputare în cazurile în care nedepunerea biletului se datoreazã unor cauze obiective sau în
caz de forþã majorã, stabilite pe bazã de cercetãri.
Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea cãlãtoriilor
respective se dã de cãtre directorul regionalei de transport
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feroviar de cãlãtori sau de conducerea Societãþii Naþionale
de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.,
în funcþie de unitatea emitentã, notându-se pe matca permisului de cãlãtorie în interes de serviciu nerestituit
numãrul actului de aprobare respectiv.
E. Permisele de cãlãtorie ºcolare
40. Emiterea acestor legitimaþii de cãlãtorie se efectueazã prin Serviciul legitimaþii de cãlãtorie la nivel central ºi
compartimentele legitimaþii de cãlãtorie teritoriale, respectiv
de cãtre unitatea emitentã la care este arondat titularul.
Pentru eliberarea unui astfel de permis de cãlãtorie solicitantul trebuie sã prezinte:
Ñ cererea titularului de autorizaþie sau permis de
cãlãtorie în interes personal;
Ñ adeverinþa de la unitatea de învãþãmânt respectivã,
cuprinzând ºi perioada anului ºcolar;
Ñ actul de identitate (certificat de naºtere, carte sau
buletin de identitate) al beneficiarului permisului de cãlãtorie
ºcolar, din care sã rezulte domiciliul acestuia.
41. În caz de pierdere, distrugere, furt al permisului de
cãlãtorie ºcolar titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv ºi eliberarea unui nou permis ºcolar. În
acest scop solicitantul va prezenta urmãtoarele acte:
Ñ cerere scrisã;
Ñ chitanþa diverse încasãri emisã de casa unei staþii de
cale feratã, prin care se achitã taxa de publicare în
Buletinul Informativ ”C.F.R. CãlãtoriÒ;
Ñ dovada de la organul teritorial de poliþie, prin care
se atestã semnalarea furtului;
Ñ permisul de cãlãtorie ºcolar deteriorat (dacã este
cazul).
Aprobarea se dã de cãtre directorul regionalei de transport feroviar de cãlãtori sau de conducerea Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., în funcþie de compartimentul legitimaþii de
cãlãtorie care a emis permisul de cãlãtorie ºcolar.
42. Gestionarii unitãþilor emitente vor þine evidenþa separatã pe unitãþi beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor
beneficiari de cãlãtorii pe cãile ferate române va fi întocmitã o evidenþã separatã.
Evidenþele respective conþin datele cu privire la titular,
copilul beneficiar, relaþia de circulaþie pentru care a fost eliberat permisul de cãlãtorie ºcolar, tariful ºi valoarea permisului de cãlãtorie ºcolar.
Permisele de cãlãtorie ºcolare emise pe relaþii de circulaþie de pe secþiile de circulaþie pe care circulã numai
trenuri de persoane se tarifeazã conform Tarifului intern de
cãlãtori Ñ Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relaþii de circulaþie de pe secþiile
de circulaþie pe care circulã trenuri de rang superior se
tarifeazã conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri accelerate, rapide ºi exprese. Contravaloarea permisului de cãlãtorie ºcolar emis se stabileºte în funcþie de
tariful respectiv, zona kilometricã în care se înscrie relaþia
de circulaþie înscrisã pe permisul de cãlãtorie ºcolar ºi
perioada de valabilitate a permisului de cãlãtorie ºcolar.

21

CAPITOLUL VII
Decontarea contravalorii cãlãtoriilor gratuite în interes
de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române
conform Ordonanþei Guvernului nr. 112/1999,
astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 210/2003
1. Contravaloarea autorizaþiilor ºi permiselor de cãlãtorie
pe cãile ferate române emise, de care beneficiazã, în mod
gratuit, persoanele prevãzute la art. 1 ºi 9 din ordonanþã,
precum ºi contravaloarea biletelor de cãlãtorie în interesul
serviciului pe cãile ferate române acordate salariaþilor încadraþi cu contract de muncã pe duratã determinatã la
unitãþile respective, în mod gratuit, se suportã de
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi sunt deductibile fiscal.
2. Contravaloarea permiselor de cãlãtorie ºcolare pe
cãile ferate române acordate în baza prezentei metodologii
copiilor salariaþilor Societãþii Naþionale de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. se suportã de cãtre
aceasta.
3. Contravaloarea autorizaþiilor ºi permiselor de cãlãtorie
pe cãile ferate române emise, de care beneficiazã, în mod
gratuit, persoanele prevãzute la art. 3 din ordonanþã, precum ºi a biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu acordate salariaþilor unitãþilor respective încadraþi cu contract
individual de muncã pe duratã determinatã se suportã de
unitãþile respective ºi sunt deductibile fiscal. Contravaloarea
permiselor de cãlãtorie ºcolare eliberate copiilor salariaþilor
unitãþilor respective, în condiþiile prezentei metodologii, se
suportã de cãtre acestea. Modul de decontare a
legitimaþiilor menþionate este prevãzut în contractele încheiate între Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi unitãþile respective.
4. Contravaloarea autorizaþiilor ºi permiselor de cãlãtorie
pe cãile ferate române emise, de care beneficiazã, în mod
gratuit, persoanele prevãzute la art. 4 din ordonanþã, precum ºi contravaloarea biletelor de cãlãtorie în interes de
serviciu acordate salariaþilor unitãþilor respective încadraþi cu
contract individual de muncã pe duratã determinatã ºi
nedeterminatã se suportã de unitãþile respective ºi sunt
deductibile fiscal. Modul de decontare este prevãzut în
metodologia de acordare, de eliberare ºi de retragere a
permiselor de cãlãtorie pentru salariaþii agenþilor economici
respectivi, prezentatã în anexa nr. 2.
5. Contravaloarea autorizaþiilor ºi permiselor de cãlãtorie
pe cãile ferate române în interes personal ºi în interes de
serviciu, precum ºi a biletelor de cãlãtorie în interes de
serviciu emise, de care beneficiazã, în mod gratuit, persoanele prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonanþã, se suportã
din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului. Modul de decontare este stabilit în metodologia
de decontare a contravalorii cãlãtoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
prezentatã în anexa nr. 3.
6. Contravaloarea permiselor de cãlãtorie emise pensionarilor ºi membrilor lor de familie, precum ºi a permiselor
de cãlãtorie ºcolare eliberate copiilor acestora, în condiþiile
prezentei metodologii, se suportã din bugetul Ministerului
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Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, modul de
decontare cãtre Societatea Naþionalã de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii cãlãtoriilor suportate
din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, prezentatã în anexa nr. 3.
7. Pentru legitimaþiile de cãlãtorie anulate din vina beneficiarului (completate greºit, pierdute, furate, deteriorate etc.)

Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. va percepe unitãþilor beneficiare ºi
tariful de emitere pentru legitimaþiile respective, conform
Tarifului intern de cãlãtori.
8. Contravaloarea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile
ferate române, emise în mod gratuit, nu constituie venit
impozabil pentru persoanele care beneficiazã de acestea.

ANEXA Nr. 1.1
la metodologie
LISTA

funcþiilor de conducere ºi control care beneficiazã de autorizaþii de cãlãtorie
pe cãile ferate române conform art. 2 alin. (2) din ordonanþã
1. Funcþiile din aparatul central al Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului care beneficiazã
de autorizaþii de cãlãtorie pe calea feratã, clasa I, cu
menþiunea ”Valabil la tren ICÒ, sunt urmãtoarele:
Ñ ministru;
Ñ secretar de stat;
Ñ secretar general;
Ñ secretar general adjunct;
Ñ inspector de stat ºef;
Ñ inspector de stat ºef adjunct;
Ñ director general;
Ñ director general adjunct;
Ñ director;
Ñ director adjunct;
Ñ director cabinet;
Ñ consilier la Cabinetul demnitarului;
Ñ consilier personal al ministrului ºi secretarului de stat;
Ñ consilier, expert ºi referent din cadrul Direcþiei audit
public intern;
Ñ consilier, expert ºi inspector din cadrul Corpului de
control al ministrului;
Ñ consilier, consilier juridic ºi expert din cadrul Direcþiei
generale juridice;
Ñ consilier ºi expert din cadrul Direcþiei generale
strategie;
Ñ consilier ºi expert din cadrul Direcþiei generale
investiþii, concesiuni;
Ñ consilier ºi expert din cadrul Direcþiei generale economicã ºi buget;
Ñ secretar naþional TRACECA;
Ñ secretar personal al ministrului ºi secretarului de stat;
Ñ ºef serviciu;
Ñ ºef birou;
Ñ asistent cabinet;
Ñ alte funcþii pe baza fundamentãrii necesitãþii, cu avizul Direcþiei generale transport feroviar ºi Direcþiei generale
economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, aprobatã de ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
2. Funcþiile din cadrul Autoritãþii Feroviare Române Ñ
AFER care beneficiazã de autorizaþii de cãlãtorie gratuitã

pe calea feratã cu menþiunea ”Valabil la tren ICÒ sunt
urmãtoarele:
Ñ inspector de stat;
Ñ inspector de stat ºef, ºef adjunct, ºef teritorial;
Ñ director general;
Ñ director general adjunct;
Ñ director;
Ñ consilier;
Ñ ºef serviciu;
Ñ inspector tehnic;
Ñ secretar ºtiinþific;
Ñ ºef secþie;
Ñ membrii Consiliului de conducere;
Ñ ºef laborator;
Ñ ºef birou;
Ñ expert;
Ñ alte funcþii pe baza fundamentãrii necesitãþii, cu avizul Direcþiei generale transport feroviar ºi Direcþiei generale
economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, aprobatã de ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
3. Funcþiile care beneficiazã de legitimaþii speciale care
dau dreptul la cãlãtoria cu vagonul de dormit ºi cuºetã fãrã
plata suplimentului de pat:
a) Aparatul central al Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului:
Ñ ministru;
Ñ secretar de stat;
Ñ secretar general;
Ñ secretar general adjunct;
Ñ inspector de stat ºef transporturi;
Ñ director general;
Ñ director general adjunct;
Ñ consilier, ºef serviciu ºi expert din cadrul Direcþiei
audit public intern;
Ñ consilier, ºef serviciu, expert ºi inspector de specialitate din cadrul Corpului de control al ministrului;
Ñ ºef serviciu ºi consilier juridic din cadrul Direcþiei
generale juridice;
Ñ director general din cadrul Direcþiei relaþii cu
Parlamentul, sindicatele ºi patronatele;
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Ñ alte funcþii pe baza fundamentãrii necesitãþii, cu avizul Direcþiei generale transport feroviar ºi Direcþiei generale
economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, aprobatã de ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
b) Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER:
Ñ inspector de stat;
Ñ inspector de stat ºef, ºef adjunct, ºef teritorial;
Ñ director general;
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Ñ director general adjunct;
Ñ director;
Ñ consilier;
Ñ ºef serviciu;
Ñ alte funcþii pe baza fundamentãrii necesitãþii, cu avizul Direcþiei generale transport feroviar ºi Direcþiei generale
economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, aprobatã de ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
ANEXA Nr. 1.2
la metodologie

LISTA

grupurilor ºcolare industriale de transporturi cãi ferate ºi a grupurilor ºcolare de material rulant pentru transporturi
feroviare, ai cãror salariaþi beneficiazã de permise de cãlãtorie pe cãile ferate române în interes personal, în mod gratuit
1. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Bucureºti
2. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Craiova
3. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Timiºoara
4. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate Arad
5. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Cluj-Napoca
6. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Oradea
7. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Braºov
8. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate Sibiu
9. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate Iaºi

10. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Buzãu
11. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Galaþi
12. Grupul ºcolar industrial de transporturi cãi ferate
Constanþa
13. Grupul ºcolar de material rulant pentru transporturi
feroviare Bucureºti
14. Grupul ºcolar de material rulant pentru transporturi
feroviare Cluj-Napoca
15. Grupul ºcolar de material rulant pentru transporturi
feroviare Roºiori de Vede
16. Grupul ºcolar de material rulant pentru transporturi
feroviare Paºcani
17. Grupul ºcolar de material rulant pentru transporturi
feroviare Simeria.

ANEXA Nr. 1.3
la metodologie
CATEGORIILE

de persoane care beneficiazã de cãlãtorii gratuite pe cãile ferate în interes personal, în condiþiile art. 8
din Ordonanþa Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003
a) copiii minori înfiaþi, aflaþi sub tutelã, în plasament
familial ori încredinþaþi în condiþiile legii unor persoane care
beneficiazã de autorizaþii sau permise de cãlãtorie, precum
ºi copiii beneficiarilor de autorizaþii sau permise de cãlãtorie
aflaþi în aceleaºi situaþii la alte persoane care nu beneficiazã de acest drept;
b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaþii sau permise de cãlãtorie, proveniþi dintr-o cãsãtorie anterioarã ºi
încredinþaþi acestora prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã
ºi irevocabilã;
c) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaþii sau permise de cãlãtorie care au decedat;
d) copiii majori inapþi de muncã ai beneficiarilor de autorizaþii sau permise de cãlãtorie, inclusiv în cazul în care
sunt înfiaþi, aflaþi sub tutelã, în plasament familial ori

încredinþaþi, în condiþiile legii, unor persoane care beneficiazã de autorizaþii sau permise de cãlãtorie pe calea
feratã, precum ºi cei aflaþi în aceeaºi situaþie la persoane
care nu beneficiazã de autorizaþii sau permise de cãlãtorie;
e) soþul ori soþia beneficiarului de autorizaþii sau permise
de cãlãtorie care a decedat ºi care are pensie de urmaº;
f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaþii sau permise
de cãlãtorie pe cãile ferate române, care sunt în întreþinerea acestora, a tutorilor ori aflaþi în plasament familial, elevi
sau studenþi, în vârstã de pânã la 25 de ani, respectiv
26 de ani în cazul în care urmeazã studii superioare cu o
duratã de învãþãmânt mai mare de 5 ani, în unitãþi de
învãþãmânt de stat sau particular acreditate.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 572/8.VIII.2003
ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE
de acordare, de eliberare ºi de retragere a permiselor de cãlãtorie pentru agenþii economici prevãzuþi la art. 4
din Ordonanþa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal
pe cãile ferate române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003,
precum ºi a biletelor de cãlãtorie în interesul serviciului acordate societãþilor respective ºi altor societãþi
care desfãºoarã lucrãri în interesul cãii ferate
1. Permisele de cãlãtorie pe cãile ferate române în interes personal ºi biletele de cãlãtorie în interes de serviciu
pentru salariaþii agenþilor economici prevãzuþi la art. 4 din
ordonanþã se emit de cãtre compartimentele legitimaþii de
cãlãtorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de
cãlãtori pe raza cãrora are sediul societatea respectivã,
respectându-se prevederile legii ºi ale Metodologiei privind
încadrarea în categoria de tren, clasã, condiþiile de emitere,
gestionarea ºi folosirea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile
ferate române, prevãzutã în anexa nr. 1.
2. Eliberarea permiselor de cãlãtorie pe cãile ferate
române în interes personal, pentru salariaþii acestor unitãþi,
se efectueazã la solicitarea scrisã a agenþilor economici
respectivi care vor prezenta urmãtoarele documente:
Ñ copia legalizatã a actului legal de constituire ca persoanã juridicã;
Ñ copia certificatului de înmatriculare la Camera de
Comerþ ºi Industrie a României;
Ñ declaraþia pe propria rãspundere a conducãtorului
unitãþii cã desfãºoarã activitãþi preponderent feroviare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.1 la prezenta metodologie.
3. Eliberarea permiselor de cãlãtorie pe cãile ferate
române în interes personal se efectueazã în baza unui
contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componentã a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).

4. Eliberarea biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu
pentru unitãþile prevãzute la art. 4 din ordonanþã, care au
încheiate ºi contracte pentru permise de cãlãtorie în interes
personal, se efectueazã, la solicitarea acestora, în baza
unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte
componentã a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
5. Eliberarea biletelor de cãlãtorie în interesul serviciului
pentru alte societãþi comerciale care desfãºoarã activitãþi
pentru calea feratã se efectueazã la solicitarea scrisã a
acestora. Cererea se adreseazã compartimentului legitimaþii
de cãlãtorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de
cãlãtori pe raza cãruia are sediul societatea respectivã.
Cererea respectivã va cuprinde ºi numãrul fiecãrui contract
încheiat pentru prestarea de activitãþi pentru calea feratã,
precum ºi durata fiecãruia. Pentru a beneficia de bilete de
cãlãtorie în interes de serviciu, durata minimã a contractelor trebuie sã fie de 3 luni în anul în care se solicitã biletele. În acest sens contractul încheiat nu poate depãºi
durata contractelor conform cãrora societatea desfãºoarã
lucrãri pentru calea feratã.
6. Contravaloarea permiselor de cãlãtorie în interes personal, eliberate salariaþilor ºi membrilor de familie ai acestora, precum ºi a biletelor de cãlãtorie în interes de
serviciu se suportã de unitãþile cu care s-au încheiat
aceste contracte conform art. 4 din ordonanþã.

ANEXA Nr. 2.1
la metodologie
SOCIETATEA COMERCIALÃ

......................................
Nr. ....................
DECLARAÞIE

Subsemnaþii .................................................................., în calitate de director general/director, ºi .................................,
în calitate de director economic/contabil-ºef, reprezentanþii Societãþii Comerciale ............................................................., cu
sediul în ........................................., str. .............................................. nr. ....., fax nr. .............., înregistratã la Registrul
comerþului ............................ cu nr. ................, cod fiscal nr. ................., având cont în lei nr. ...............................................,
deschis la .............................................., declarãm pe propria rãspundere cã societatea desfãºoarã activitate preponderent
feroviarã având încheiate contractele nr. ............................ cu societãþile comerciale .................................., cu valoare totalã
de ................................ lei, ceea ce reprezintã ...........% din cifra totalã de afaceri a societãþii.
Director general/Director,

Director economic/Contabil-ºef,

............................................

............................................

N O T Ã:

Activitate preponderent feroviarã se considerã în cazul în care procentul din cifra totalã de afaceri este mai mare de 50%.
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ANEXA Nr. 2.2
la metodologie
REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR
DE CÃLÃTORI .............................................

SOCIETATEA COMERCIALÃ
...............................................

Nr. .................

Nr. .................
CONTRACT-CADRU

pentru eliberarea permiselor de cãlãtorie în interes personal ºi a biletelor
de cãlãtorie în interes de serviciu pe cãile ferate române
În baza Hotãrârii Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinþarea Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. prin reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române ºi a art. 4 din Ordonanþa
Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003, denumitã în continuare ordonanþã, între:
Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori ..............................., cu sediul în ............................., str. .....................
nr. ....., fax nr. ......................, înregistratã la Registrul comerþului ..................... cu nr. ................, cod fiscal nr. .............,
având cont în lei nr. ............................., deschis la .........................., reprezentatã de domnul ..............................., director,
în calitate de prestator,
ºi
Societatea Comercialã .........................................., cu sediul în ............................., str. .................................. nr. .......,
fax nr. ...................., înregistratã la Registrul comerþului .................................... cu nr. .............., cod fiscal nr. .................,
având cont în lei nr. ...................................., deschis la .............................., reprezentatã de domnul ......................., director,
în calitate de beneficiar,
se încheie urmãtorul contract:
Art. 1. Ñ Obiectul contractului îl constituie asigurarea,
contra cost, de cãtre Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., a cãlãtoriilor
în interes personal cu mijloace de transport feroviar, pentru
salariaþii Societãþii Comerciale ........................................,
angajaþi cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã, a
cãlãtoriilor în interes personal pentru membrii de familie ai
acestora, precum ºi a biletelor de cãlãtorie în interes de
serviciu (cu una sau cu mai multe cãlãtorii), pentru salariaþii Societãþii Comerciale ......., care executã lucrãri pentru
calea feratã, în conformitate cu prevederile art. 4 ºi 9 din
Ordonanþa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile
ferate române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 210/2003, denumitã în continuare
ordonanþã.
Art. 2. Ñ Cãlãtoriile pe cãile ferate române în interes
personal ale salariaþilor Societãþii Comerciale .........., precum ºi ale membrilor de familie ai acestora se fac pe baza
permiselor de cãlãtorie individualã, iar cãlãtoriile în interes
de serviciu ale salariaþilor respectivi, în baza biletelor de
cãlãtorie în interes de serviciu, emise de Regionala de
Transport Feroviar de Cãlãtori ..................................... Ñ
Compartimentul legitimaþii de cãlãtorie. Eliberarea permiselor
se va face în conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanþã, precum ºi cu Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasã, condiþiile de emitere, gestionarea ºi
folosirea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile ferate române,
prevãzutã în anexa nr. 1.
Salariaþii Societãþii Comerciale .................................... ºi
membrii lor de familie nu beneficiazã de facilitãþi în traficul

internaþional pe baza permiselor de cãlãtorie eliberate conform prezentului contract-cadru.
Eliberarea permiselor de cãlãtorie în interes personal
ºi a biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu se face
în baza unei comenzi ferme din partea Societãþii
Comerciale ...................................., depusã la Regionala de
Transport Feroviar de Cãlãtori ...........................................Ñ
Compartimentul legitimaþii de cãlãtorie, reprezentantului
societãþii.
Comanda pentru bilete de cãlãtorie în interes de serviciu nu poate fi mai mare de 40 de carnete de bilete cu o
cãlãtorie (pentru societãþile prevãzute la art. 4 din ordonanþã ºi maximum 4 carnete pentru celelalte societãþi) ºi
40 de carnete de bilete cu mai multe cãlãtorii (pentru
societãþile prevãzute la art. 4 din ordonanþã ºi maximum 4
carnete pentru celelalte societãþi).
La prezentarea urmãtoarei comenzi numãrul maxim de
carnete rãmase nejustificate nu poate fi mai mare de
5 (cinci) carnete pentru societãþile prevãzute la art. 4 din
ordonanþã ºi maximum 1 carnet pentru celelalte societãþi,
pentru fiecare tip de bilet, comandã care va fi onoratã
dupã achitarea contravalorii cãlãtoriilor justificate.
Art. 3. Ñ Contravalorile permiselor de cãlãtorie sunt:
Ñ carnet cu 3 file de permis clasa I
.......... lei;
Ñ carnet cu 3 file de permis clasa a II-a .......... lei;
Ñ carnet cu 6 file de permis clasa I
.......... lei;
Ñ carnet cu 6 file de permis clasa a II-a .......... lei;
Ñ carnet cu 12 file de permis clasa I
.......... lei;
Ñ carnet cu 12 file de permis clasa a II-a.......... lei;
Ñ carnet cu 24 file de permis clasa I
.......... lei;
Ñ carnet cu 24 file de permis clasa a II-a.......... lei.
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Valorile prezentate mai sus sunt stabilite prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului nr. .......
din data de ........ ºi conþin tariful de emitere ºi T.V.A.
Contravaloarea cãlãtoriilor efectuate pe baza biletelor de
cãlãtorie în interes de serviciu se deconteazã Regionalei
de Transport Feroviar de Cãlãtori ............. Modul de calcul
al contravalorii cãlãtoriilor efectuate pe baza biletelor de
cãlãtorie în interes de serviciu ºi decontarea acestora de
cãtre Societatea Comercialã ................. sunt prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul contract.
Art. 4. Ñ Facturarea contravalorii permiselor de
cãlãtorie se face de cãtre Regionala de Transport Feroviar
de Cãlãtori ............................, dupã depunerea comenzii
pentru eliberarea permiselor, Societatea Comercialã
........................ urmând a achita întreaga valoare a permiselor conform tarifelor prevãzute la art. 3 din prezentul
contract, permisele urmând a fi eliberate dupã prezentarea
ordinului de platã sau a procesului-verbal de compensare.
Eventualele comenzi pentru permisele de cãlãtorie în
interes personal, efectuate în cursul anului, vor fi onorate
la valorile tarifelor în vigoare la data efectuãrii comenzilor.
Regionala de Transport Feroviar
de Cãlãtori ...............................
Director,
...............................................

Societatea Comercialã .......................................................
se obligã sã plãteascã Regionalei de Transport Feroviar de
Cãlãtori ............................ contravaloarea cãlãtoriilor biletelor de cãlãtorie în interes de serviciu pe baza facturii întocmite de cãtre regionalã.
Art. 5. Ñ Prezentul contract se încheie cu valabilitate
pentru anul .......... ºi va putea fi modificat cu acordul
pãrþilor, ori de câte ori se vor modifica reglementãrile
legale în temeiul cãrora s-a încheiat sau când apar elemente noi în legãturã cu aplicarea acestora. Nerespectarea
prevederilor prezentului contract de cãtre una dintre pãrþi
dã dreptul celeilalte pãrþi sã denunþe contractul, partea
vinovatã suportând eventualele pagube cauzate.
Art. 6. Ñ Salariaþii Societãþii Comerciale ..........................
care se pensioneazã vor beneficia de permise de cãlãtorie
pe calea feratã în condiþiile stabilite la art. 5 din ordonanþã.
Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori ..................
va comunica Societãþii Comerciale ....................... orice
modificãri ce vor surveni în viitor, referitoare la biletele de
cãlãtorie în interes de serviciu.
Art. 7. Ñ Prezentul contract se încheie în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Societatea Comercialã .......................................
Director,
...............................................

Contabil-ºef,
...............................................

ANEXÃ
la contractul-cadru

Modul de calcul al contravalorii cãlãtoriilor efectuate pe baza biletelor de cãlãtorie
în interes de serviciu ºi decontarea acestora de cãtre Societatea Comercialã ..................................................

1. Societatea Comercialã ....................................., pe
bazã de comandã, ridicã carnetele cu bilete de cãlãtorie în
interes de serviciu (cu una sau mai multe cãlãtorii) valabile
la tren personal sau valabile la tren accelerat ºi rapid (în
funcþie de solicitare) de la Regionala de Transport Feroviar
de Cãlãtori .................................. Ñ Compartimentul legitimaþii de cãlãtorie, numai dupã prezentarea dovezii de
platã a contravalorii cãlãtoriilor care se pot efectua cu biletele cuprinse în nota de comandã, calculate la tariful de
tren persoane (pentru carnetele cu bilete valabile la tren
persoane) ºi la tariful de tren rapid pentru carnetele cu
bilete valabile la tren accelerat, rapid, în vigoare la data
prezentãrii comenzii, clasa I ºi la distanþa medie de 70 km.
Contravaloarea cãlãtoriilor încasatã la ridicarea carnetelor
comandate constituie un avans pentru cãlãtoriile ce se vor
efectua pe baza biletelor ridicate.
2. Dupã efectuarea cãlãtoriilor beneficiarul întocmeºte
borderourile justificative care trebuie sã conþinã:
Ñ tipul carnetului (de exemplu, bilete de cãlãtorie în
interes de serviciu cu o cãlãtorie dus-întors, valabile la tren
persoane), serie ºi numãr;

Ñ numãrul curent;
Ñ numãrul biletului;
Ñ relaþia de circulaþie;
Ñ distanþa kilometricã a relaþiei de circulaþie;
Ñ clasa la care a fost emis biletul respectiv;
Ñ tariful/cãlãtorie, conform Tarifului intern de cãlãtori în
vigoare la data prezentãrii borderourilor pentru tipul de tren
pentru care a fost emis biletul respectiv la distanþa kilometricã de circulaþie;
Ñ contravaloarea cãlãtoriilor efectuate cu biletul respectiv pe relaþii ºi total bilet;
Ñ contravaloarea cãlãtoriilor efectuate în baza tuturor
biletelor din carnetul respectiv.
3. Borderourile justificative întocmite conform prevederilor
pct. 2, împreunã cu carnetele ce conþin biletele utilizate, se
prezintã la unitatea de unde s-au ridicat, pentru verificare.
4. Dupã verificarea borderourilor, unitatea emitentã va
factura diferenþa dintre sumele rezultate din borderourile
justificative ºi contravaloarea cãlãtoriilor încasatã la ridicarea carnetelor de bilete.
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5. Unitatea emitentã va comunica în scris compartimentului financiar-contabil din cadrul Regionalei de Transport
Feroviar de Cãlãtori ........... sumele ce trebuie facturate
cãtre Societatea Comercialã ................................., care în
termen de 10 zile de la emitere trebuie achitate. În caz

contrar, Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori .........
va sista eliberarea de bilete de cãlãtorie în interes de serviciu cãtre Societatea Comercialã ........................, iar pe
perioada întârzierii plãþii va suporta o penalizare de 0,06%
pe zi de întârziere. Plata se poate efectua ºi prin compensare.

Regionala de Transport Feroviar
de Cãlãtori ...............................
Director,
...............................................
Contabil-ºef,
...............................................

Societatea Comercialã .......................................
Director,
...............................................

N O T Ã:

Conducerea Regionalei de Transport Feroviar de Cãlãtori................, în cazuri bine justificate, poate aproba
modificarea numãrului maxim de carnete eliberate societãþii semnatare a contractului.

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE
de decontare a legitimaþiilor de cãlãtorie pe calea feratã românã, acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 112/1999
privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române, astfel cum a fost aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003, a cãror contravaloare se suportã din bugetul
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
1. Conform art. 4 ºi 10 din ordonanþã, contravaloarea
autorizaþiilor, permiselor de cãlãtorie în interes personal ºi
în interes de serviciu, acordate salariaþilor încadraþi pe
duratã nedeterminatã, ºi a biletelor de cãlãtorie în interes
de serviciu, acordate salariaþilor încadraþi pe perioadã determinatã la unitãþile prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonanþã, se suportã din bugetul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului.
2. Decontarea contravalorii autorizaþiilor de cãlãtorie de
cãtre Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
cãtre Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. se efectueazã în baza
deconturilor întocmite conform situaþiilor din borderourile de
emitere de cãtre regionalele de transport feroviar de
cãlãtori ºi, respectiv, Serviciul legitimaþii de cãlãtorie din
cadrul Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., al cãror model este prezentat în
anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., care va
întocmi decontul general conform modelului prezentat în
anexa nr. 3.1.
3. Decontarea contravalorii permiselor de cãlãtorie în
interes personal eliberate unitãþilor prevãzute la art. 2
alin. (1) din ordonanþã se efectueazã de cãtre Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului cãtre Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A. în baza deconturilor întocmite conform
situaþiilor din borderourile de emitere de cãtre regionalele
de transport feroviar de cãlãtori ºi, respectiv, Serviciul legitimaþii de cãlãtorie din cadrul Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., al

cãror model este prezentat în anexa nr. 3.2 la prezenta
metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., care va întocmi decontul general
conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2.
4. Permisele de cãlãtorie în interes personal pe cãile
ferate române pentru pensionari ºi membrii de familie ai
acestora, acordate în baza prevederilor ordonanþei, precum
ºi permisele de cãlãtorie ºcolare pentru copiii pensionarilor
care se încadreazã în prevederile Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasã, condiþiile de emitere,
gestionarea ºi folosirea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile
ferate române, se emit de cãtre compartimentele legitimaþii
de cãlãtorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de
cãlãtori pe raza cãrora au domiciliul titularii dreptului de
cãlãtorie.
5. Conform art. 5 ºi 6 din ordonanþã, contravaloarea
permiselor de cãlãtorie în interes personal emise, în mod
gratuit, pentru pensionarii beneficiari de permise de
cãlãtorie pe calea feratã ºi pentru membrii lor de familie se
suportã din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului, în acelaºi mod suportându-se ºi contravaloarea permiselor de cãlãtorie ºcolare prevãzute la pct. 4 din
prezenta metodologie.
6. Decontarea contravalorii permiselor de cãlãtorie în
interes personal pe cãile ferate române ºi a permiselor de
cãlãtorie ºcolare emise persoanelor menþionate la pct. 4 se
efectueazã de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului cãtre Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A., astfel:
a) regionalele de transport feroviar de cãlãtori, în baza
borderourilor de emitere, vor întocmi decontul permiselor de
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cãlãtorie pentru pensionari ºi membrii lor de familie, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.3 la prezenta
metodologie, care va fi transmis la Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Dupã primirea deconturilor de la regionale, Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A. va centraliza datele ºi va întocmi decontul
general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.3;
b) regionalele de transport feroviar de cãlãtori, în baza
evidenþelor întocmite pentru permisele de cãlãtorie ºcolare,
vor întocmi decontul acestora conform modelului prezentat
în anexa nr. 3.4 la prezenta metodologie, care va fi
transmis la Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. Dupã primirea deconturilor
de la regionale, Societatea Naþionalã de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. va centraliza datele ºi
va întocmi decontul general conform modelului prezentat în
anexa nr. 3.4.
7. Tarifele autorizaþiilor de cãlãtorie ºi ale permiselor de
cãlãtorie în interes personal pe calea feratã emise sunt
cele aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului, în vigoare la data eliberãrii acestora.
8. Deconturile pentru autorizaþiile de cãlãtorie ºi permisele de cãlãtorie în interes personal ºi pentru permisele de
cãlãtorie ºcolare vor fi întocmite trimestrial. Regionalele de
transport feroviar de cãlãtori vor transmite deconturile întocmite conform prezentei metodologii la Societatea Naþionalã
de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
pânã la data de 10 a lunii urmãtoare trimestrului respectiv.
Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori
”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. va transmite la Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului Ñ Direcþia generalã economicã ºi buget deconturile generale pânã la data
de 20 a aceleiaºi luni.
9. Carnetele cu permise de cãlãtorie în interesul
serviciului ºi cu bilete de cãlãtorie în interes de serviciu
pentru unitãþile prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonanþã
se elibereazã de cãtre Serviciul legitimaþii de cãlãtorie din
cadrul Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. gestionarului nominalizat
de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, în baza notei de comandã semnate de conducãtorul direcþiei unde este salariat gestionarul. Nota de
comandã trebuie sã conþinã numãrul carnetelor cu bilete de
cãlãtorie în interes de serviciu ºi numãrul carnetelor cu
permise de cãlãtorie în interes de serviciu, pe tipuri (cu o
cãlãtorie dus-întors ºi cu mai multe cãlãtorii dus-întors, iar
pentru biletele de cãlãtorie în interes de serviciu, ºi tipul
de tren). Numãrul de carnete pentru fiecare tip de legitimaþie nu poate fi mai mare de 100.
Gestionarul respectiv efectueazã distribuirea lor cãtre
unitãþile beneficiare, iar dupã utilizare vor fi predate tot de
cãtre acesta emitentului. La prezentarea urmãtoarei
comenzi numãrul de carnete nejustificate nu poate fi mai
mare de 50 pentru fiecare tip, iar comanda se întocmeºte
astfel încât suma numãrului de carnete solicitate ºi a
numãrului carnetelor nejustificate sã nu depãºeascã

numãrul maxim admis (100), comanda respectivã fiind onoratã dupã achitarea contravalorii cãlãtoriilor efectuate în
baza carnetelor cu bilete sau permise de cãlãtorie în interesul serviciului utilizate.
La predarea carnetelor cu bilete ºi permise de cãlãtorie
în interesul serviciului utilizate, gestionarul va prezenta emitentului carnetele respective ºi borderourile justificative ale
acestora.
Borderourile justificative se întocmesc pentru fiecare carnet, în douã exemplare (un exemplar se predã emitentului), precizându-se urmãtoarele:
Ñ tipul carnetului (de exemplu, bilete de cãlãtorie în
interesul serviciului cu o cãlãtorie dus-întors, valabile la
tren persoane), seria ºi numãrul;
Ñ numãrul curent;
Ñ numãrul biletului (numãrul permisului);
Ñ relaþia de circulaþie;
Ñ distanþa kilometricã a relaþiei de circulaþie;
Ñ clasa la care a fost emis biletul (permisul) respectiv;
Ñ tariful/cãlãtorie, conform Tarifului intern de cãlãtori în
vigoare la data prezentãrii borderourilor pentru tipul de tren
pentru care a fost emis biletul sau permisul respectiv la
distanþa kilometricã de circulaþie;
Ñ contravaloarea cãlãtoriilor efectuate cu biletul (permisul)
respectiv pe relaþii ºi total bilet;
Ñ contravaloarea cãlãtoriilor efectuate în baza tuturor
biletelor (permiselor) din carnetul respectiv.
Biletele de cãlãtorie în interes de serviciu valabile la
tren accelerat ºi rapid se tarifeazã la tren rapid, iar
celelalte bilete de cãlãtorie, precum ºi permisele de
cãlãtorie în interesul serviciului se vor tarifa pentru trenul
la care au fost emise.
Dupã verificarea borderourilor, Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. va
întocmi decontul conform anexei nr. 3.5 la prezenta
metodologie.
10. Emiterea, gestionarea ºi utilizarea legitimaþiilor de
cãlãtorie pe calea feratã, menþionate în prezenta metodologie, se efectueazã conform prevederilor Metodologiei privind
încadrarea în categoria de tren, clasã, condiþiile de emitere,
gestionarea ºi folosirea legitimaþiilor de cãlãtorie pe cãile
ferate române.
11. Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
prin Direcþia generalã economicã ºi buget, va întocmi
cererea de deschidere bugetarã aferentã deconturilor primite, cu încadrarea în limita prevederilor bugetare aprobate. Sumele aferente deconturilor primite care depãºesc
limita prevederilor bugetare aprobate pentru o perioadã vor
fi reportate în perioada urmãtoare.
12. Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. va asigura respectarea
normelor de arhivare a documentelor primare în baza
cãrora se efectueazã decontul ºi accesul organelor
îndreptãþite la consultarea evidenþelor.
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ANEXA Nr. 3.1
la metodologie

Model decont
Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori ÉÉ/Societatea Naþionalã de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Nr. ÉÉ/2003
DECONTUL

autorizaþiilor de cãlãtorie emise unitãþilor prevãzute la art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 112/1999
privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile ferate române, astfel
cum a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 210/2003, în trimestrul ÉÉ/anul É...É
Denumirea
unitãþii
beneficiare

Nr. autorizaþii emise
IC
+ VD

IC

Tarifele autorizaþiilor

Clasa I Clasa II

IC
+ VD

IC

Contravaloarea

IC
Clasa I Clasa II + VD

IC

Clasa I

Clasa II

Total
sumã

ÉÉ.........
Total
Regionalã/
SNTFC
Director/Director general,
.........................................
Contabil-ºef/Director economic,
..........................................ÉÉ
ANEXA Nr. 3.2
la metodologie

Model decont
Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori ÉÉÉÉÉÉÉ/ Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Nr. ÉÉÉÉ/2003
DECONTUL

permiselor de cãlãtorie în interes personal emise unitãþilor prevãzute la art. 2
din Ordonanþa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu
ºi în interes personal pe cãile ferate române, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 210/2003, în trimestrul ÉÉÉÉÉ/ anul ÉÉÉÉ
Denumirea
unitãþii
beneficiare

Nr. permise emise
Clasa

24
12 file
de file

ÉÉ

Tarifele permiselor
24
de file

12 file

ÉÉ

Contravaloarea
24
de file

12 file

ÉÉ

Clasa I
Clasa
a II-a
............
ÉÉ.....
Total
Regionalã/
SNTFC

Total
Clasa I
Clasa
a II-a
Total
Director/Director general,
.........................................
Contabil-ºef/Director economic,
..........................................ÉÉ

Total
sumã
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ANEXA Nr. 3.3
la metodologie

Model decont
Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori ........../Societatea Naþionalã de Transport
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Nr. ........../2003
DECONTUL

permiselor de cãlãtorie eliberate pensionarilor ºi membrilor de familie ai acestora
în trimestrul ........../anul ................

Clasa de cãlãtorie

Clasa I

Tipul permisului

Nr. carnete
cu file de permis

Tarif/carnet

Contravaloarea
carnetelor

Carnet cu 24 de file
Carnet cu 12 file
Carnet cu 6 file
................

Total clasa I

Nr. total carnete
clasa I

Total sumã
clasa I

Total clasa a II-a

Nr. total carnete
clasa a II-a

Total sumã
clasa a II-a

Total
Regionalã/SNTFC

Nr. total carnete
emise

Total sumã
de decontat

Clasa a II-a

Carnet cu 24 de file
Carnet cu 12 file
Carnet cu 6 file
................

Director/Director general,
.........................................
Contabil-ºef/Director economic,
..........................................ÉÉ

ANEXA Nr. 3.4
la metodologie

Model decont
Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori ........./Societatea Naþionalã de Transport Feroviar
de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Nr. ........../2003
DECONTUL

permiselor de cãlãtorie ºcolare eliberate copiilor pensionarilor în trimestrul ....../anul.........
Numãr de permise de cãlãtorie ºcolare emise
de Regionala de Transport Feroviar de
Cãlãtori ............../SNTFC

Contravaloarea totalã a permiselor de
cãlãtorie ºcolare emise

Director/Director general,
.........................................
Contabil-ºef/Director economic,
..........................................ÉÉ
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ANEXA Nr. 3.5
la metodologie

Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Nr. ........./2003
DECONTUL

contravalorii biletelor (permiselor) de cãlãtorie în interesul serviciului utilizate, decontate
de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului cãtre Societatea Naþionalã
de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi predate acesteia la data ..................
Tipul
legitimaþiei

Permis de cãlãtorie
în interesul serviciului
Bilet de cãlãtorie
în interesul serviciului
Total

Numãr cãlãtorii/
tip de legitimaþie

Contravaloarea
carnetelor

Nr. carnete

O cãlãtorie dus-întors
...................
15 cãlãtorii dus-întors
...................
Nr. total carnete
emise

Total sumã de decontat

Director general,
.........................................
Director economic,
..........................................ÉÉ

ACTE

ALE

CONSILIULUI

CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind concentrarea economicã realizatã de cãtre Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni
ºi Societatea Comercialã ”Alas International BaustoffproduktionsÒ AG (Austria)
prin înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Romcif Alas BetonÒ Ñ S.R.L. Fieni
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
4. Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
5. Instrucþiunilor cu privire la definirea pieþei relevante, în scopul stabilirii unei pãrþi substanþiale de piaþã;
6. Instrucþiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de
autorizare a concentrãrilor economice;
7. Notificãrii concentrãrii economice, înregistratã la Consiliul Concurenþei cu nr. RS-164 din 22 aprilie 2003;
8. actelor ºi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RS-164 din 22 aprilie 2003;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
având în vedere urmãtoarele:
1. Concentrarea economicã s-a realizat, în condiþiile art. 11 alin. (3) din Legea concurenþei nr. 21/1996, prin încheierea, la data de 3 mai 2000, a Actului constitutiv al societãþii comerciale cu rãspundere limitatã ”Romcif Alas BetonÒ, prin
care Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni ºi Societatea Comercialã ”Alas International BaustoffproduktionsÒ AG
(Austria) au hotãrât înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Romcif Alas BetonÒ Ñ S.R.L. Fieni. Fiecare dintre aceºti asociaþi
deþine câte 50% din capitalul social al societãþii nou-înfiinþate.
Operaþiunea de asociere realizatã între Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni ºi Societatea Comercialã
”Alas International BaustoffproduktionsÒ AG (Austria) îndeplineºte condiþiile pentru a constitui o concentrare economicã în
sensul art. 11 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996.
2. Societatea Comercialã ”Romcif Alas BetonÒ Ñ S.R.L. Fieni are ca principal obiect de activitate producerea ºi
comercializarea betoanelor. Societatea Comercialã ”Romcif Alas BetonÒ Ñ S.R.L. Fieni îºi desfãºoarã activitatea de producere a betoanelor în staþiile de betoane Chiajna (judeþul Ilfov) ºi Cãþelu (judeþul Ilfov).
3. Domeniul principal de activitate al Societãþii Comerciale ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni constã în producerea ºi comercializarea materialelor de construcþii, respectiv ciment ºi var.
La data realizãrii concentrãrii economice, Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni era controlatã de
Societatea Comercialã ”TagrimpexÒ Ñ S.R.L. Bucureºti. Ulterior realizãrii acestei operaþiuni, prin Decizia nr. 413 din
7 noiembrie 2002 a preºedintelui Consiliului Concurenþei, s-a autorizat concentrarea economicã realizatã de societatea
germanã HeidelbergCement AG prin dobândirea controlului unic direct (98,41834%) la Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ
S.A. Fieni.
Pe piaþa româneascã Grupul HeidelbergCement este cunoscut, în principal, datoritã activitãþilor desfãºurate în
domeniul producerii ºi comercializãrii materialelor de construcþii.
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4. Obiectul de activitate al Societãþii Comerciale ”Alas International BaustoffproduktionsÒ AG (Austria) constã în:
achiziþionarea, deþinerea, administrarea participaþiilor la alte societãþi, în special în sectorul materialelor de construcþii, precum ºi preluarea conducerii altor întreprinderi în anumite condiþii; dezvoltarea ºi aplicarea proiectelor de investiþii în special în sectorul materialelor de construcþii, inclusiv a operaþiunilor în asociere etc.
5. Piaþa relevantã aferentã concentrãrii economice a fost definitã ca fiind piaþa betoanelor în zona oraºului
Bucureºti ºi în împrejurimi.
6. HeidelbergCement AG, societatea care controleazã Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni, este prezentã pe piaþa relevantã definitã prin societãþile comerciale: ”TBG TungalÒ Ñ S.R.L. Bucureºti ºi ”TBG Precup
BucharestÒ Ñ S.R.L. Mogoºoaia. Societatea Comercialã ”Alas International BaustoffproduktionsÒ AG (Austria) nu
desfãºoarã activitãþi pe piaþa relevantã definitã.
7. Segmentul de piaþã deþinut de Societatea Comercialã ”Romcif Alas BetonÒ Ñ S.R.L. Fieni pe piaþa relevantã
definitã, în anul 2002, a avut valoarea de 3,60%. În anul 2002, cota de piaþã a Societãþii Comerciale ”TBG TungalÒ Ñ
S.R.L. Bucureºti a fost de circa 6%, iar cea a Societãþii Comerciale ”TBG Precup BucharestÒ Ñ S.R.L. Mogoºoaia a fost
de circa 6,70%.
8. Pe piaþa relevantã definitã oferta este reprezentatã de numeroase societãþi comerciale. Pe aceastã piaþã nu
existã produse provenite din import. Piaþa betoanelor în zona oraºului Bucureºti ºi în împrejurimi este o piaþã puternic
concurenþialã.
9. Pe piaþa relevantã definitã cererea este reprezentatã de agenþi economici care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul construcþiilor ºi de persoane fizice/juridice implicate în realizarea de construcþii.
10. Operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni ºi
Societatea Comercialã ”Alas International BaustoffproduktionsÒ AG (Austria) prin înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Romcif
Alas BetonÒ Ñ S.R.L. Fieni nu creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei,
D E C I D E:

Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale pct. 124
cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea
concentrãrilor economice, se autorizeazã concentrarea economicã notificatã, constatându-se cã, deºi operaþiunea notificatã cade sub incidenþa legii, nu existã motive pentru a fi
refuzatã.
Art. 2. Ñ Taxa de autorizare, prevãzutã la art. 33
alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, este de
232.486.655 lei ºi se va plãti cu ordin de platã în contul
nr. 361280016300, deschis la Banca Naþionalã a României Ñ
Sucursala judeþului Dâmboviþa, beneficiar Direcþia Trezorerie
Dâmboviþa, cu menþiunea ”Taxe ºi tarife pentru eliberarea
de licenþe ºi autorizaþii de funcþionareÒ. Pe versoul ordinului
de platã, în rubrica ”Cod contÒ, se va înscrie contul
nr. 20.17.01.03.
Taxa de autorizare se va plãti în termen de maximum
30 (treizeci) de zile de la data comunicãrii prezentei decizii.
O copie a ordinului de platã va fi transmisã neîntârziat
Consiliului Concurenþei.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
comunicãrii acesteia cãtre pãrþi.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi
atacatã, conform dispoziþiilor art. 52 alin. (3) din Legea

concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios-administrativ.
Art. 5. Ñ În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea concurenþei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
cheltuiala Societãþii Comerciale ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni ºi a
Societãþii Comerciale ”Alas International BaustoffproduktionsÒ
AG (Austria).
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei vor urmãri
ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã de cãtre
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei:
Ñ
Societãþii
Comerciale
”Alas
International
BaustoffproduktionsÒ AG (Austria); ºi
Ñ Societãþii Comerciale ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni
Prin împuternicit,
Avocat Dan Constantin Jalba
Telefon: 312 49 50
Fax: 312 49 51

p. Preºedintele Consiliului Concurenþei,
Nandor Jozef Nemenyi
Bucureºti, 27 iunie 2003.
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