HOTARARE nr. 2.403 din 21 decembrie 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 ianuarie 2005

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, prevazute in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.089/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 5
august 2004.
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NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2004 pentru aplicarea Legii nr 147/2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru transportul intern cu modificarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 ianuarie 2005

CAP. I
Prevederi generale
ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 147/2000 privind
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari.
ART. 2
(1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de
asigurari sociale, denumiti in continuare pensionari, beneficiaza anual de un total de 6 calatorii simple cu
reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri personale, cu trenuri
accelerate fara regim de rezervare, precum si cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu
navele de calatori clasa a II-a, la transportul intern in comun, intre localitati.
(2) Diferenta dintre tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri personale, cu trenuri
accelerate fara regim de rezervare sau cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de
calatori clasa a II-a si suma incasata de la pensionari se suporta din bugetul de stat, care se recupereaza
de agentul economic care a efectuat transportul, conform prezentelor norme metodologice.
(3) Calatoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri personale,
trenuri accelerate fara regim de rezervare sau trenuri rapide, clasa a II-a, sau pentru mijloace de
transport intern auto ori naval, denumite in continuare calatorii cu tarif redus, vor fi asigurate atat de
unitatile cu capital de stat, cat si de societatile comerciale cu capital privat.
(4) De facilitatile la transportul pe calea ferata prevazute la alin. (1) beneficiaza si sotul sau sotia, dupa
caz, cu incadrarea in numarul total de calatorii la care are dreptul titularul.
(5) De facilitatile prevazute la alin. (1) nu beneficiaza pensionarii care au dreptul la calatorii gratuite
stabilite in baza altor reglementari legale.
ART. 3
Unitatile cu capital de stat, precum si societatile comerciale cu capital privat, care efectueaza transport
public de calatori intre localitati, denumite in continuare operatori de transport, trebuie sa detina licenta
pentru aceasta activitate conform prevederilor legale.
ART. 4
(1) Calatoriile prevazute la art. 2 alin. (1) se efectueaza cu legitimatiile de calatorie specifice mijloacelor
de transport pe calea ferata, auto si naval, eliberate de catre operatorii de transport.
(2) Pentru procurarea legitimatiilor prevazute la alin. (1) pensionarilor li se elibereaza anual taloane
speciale de calatorie.
ART. 5
(1) Evidenta pensionarilor beneficiari de taloane speciale de calatorie cu reducere de 50% se asigura de
catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), prin casele teritoriale de
pensii (CTP), pentru pensionarii din sistemul public de pensii, si de catre celelalte sisteme de asigurari
sociale, pentru pensionarii proprii.

(2) Evidenta calatoriilor efectuate de catre pensionari (numarul total de calatorii, distanta medie
kilometrica a calatoriilor, valoarea facilitatilor) se asigura de catre Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului prin operatorii de transport.
ART. 6
(1) Taloanele speciale de calatorie se emit si se difuzeaza astfel:
a) pentru pensionarii din sistemul public de pensii, prin grija CNPAS, respectiv prin CTP;
b) pentru pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, prin grija sistemelor proprii de
asigurari sociale.
(2) Contravaloarea confectionarii taloanelor speciale de calatorie se suporta din bugetul Ministerului
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
ART. 7
Legitimatiile de calatorie cu reducere de 50% sunt tiparite de operatorul care efectueaza transportul si
au formatul si datele potrivit reglementarilor specifice ale acestuia.
CAP. II
Taloanele speciale de calatorie
ART. 8
(1) Pana la data de 31 decembrie 2004 se folosesc taloanele speciale de calatorie eliberate pensionarilor
pentru anul 2004, al caror model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(2) Talonul special de calatorie prevazut la alin. (1), a carui valabilitate expira la data de 31 decembrie
2004, este format din corpul talonului si din 6 cupoane-talon detasabile, corespunzatoare celor 6
calatorii simple pentru transportul pe calea ferata, auto sau naval cu tarif redus de 50%.
ART. 9
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, se va utiliza talonul special de calatorie prevazut in anexa nr. 2
la prezentele norme metodologice.
(2) Talonul special prevazut la alin. (1) este format din talonul de pensie, 6 cupoane-talon detasabile si 6
cupoane-anexa detasabile, corespunzatoare celor 6 calatorii simple pentru transportul pe calea ferata,
auto sau naval cu tarif redus de 50%.
(3) Cupoanele-anexa se folosesc numai pentru transportul pe calea ferata, in cazul in care calatoria deja
inceputa va continua cu un tren de rang superior.
(4) Pe cuponul-anexa se inscriu atat mentiunea "50% reducere supliment tren", cat si codul CTP,
numarul dosarului de pensie si codul numeric personal (CNP), care vor fi completate de catre pensionar.
ART. 10
(1) Talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de calatorie cu reducere de 50% reprezinta
talonul special de calatorie cu care pensionarul se legitimeaza in mijlocul de transport.
(2) Talonul special de calatorie cuprinde datele de identificare a pensionarului, respectiv codul CTP,
numarul dosarului de pensie, numele si prenumele pensionarului, CNP al pensionarului, domiciliul
acestuia sau mentiunea "Cont curent personal deschis la ...... nr. ........", precum si codul de bare care
permite identificarea precisa a beneficiarului.
ART. 11
(1) Un cupon-talon ofera dreptul la o singura calatorie cu un singur operator de transport, in
conformitate cu reglementarile interne ale acestuia.
(2) Cupoanele-talon neutilizate nu se detaseaza de corpul talonului special.
CAP. III
Distribuirea taloanelor speciale de calatorie

ART. 12
(1) CNPAS, precum si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale asigura transmiterea taloanelor
speciale de calatorie la fiecare pensionar, pentru un nou an calendaristic, pana cel mai tarziu in luna
decembrie a anului in curs, o data cu plata drepturilor de pensie pe luna respectiva, prin unitatile de
posta, unitatile C.E.C. sau ale altor banci autorizate, la care pensionarii au deschis cont curent personal.
(2) Pensionarii inscrisi la pensie in cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de calatorie o
data cu plata lunara a primei pensii din anul respectiv.
ART. 13
Pentru pensionarii care au primit taloane speciale de calatorie si ale caror date de identificare se
modifica in cursul anului - schimbari de nume, de adresa, mutarea in alta localitate - nu se mai emit noi
taloane, legitimarea facandu-se pe baza actelor respective.
ART. 14
(1) Pentru pensionarii repusi in drepturi in cursul anului calendaristic, precum si pentru pensionarii veniti
prin transfer de la alte case teritoriale de pensii sau din alte sisteme de pensii si asigurari sociale, care nu
figurau in evidenta CTP si care nu au primit taloane speciale de calatorie pentru anul respectiv, taloanele
speciale de calatorie vor fi emise si distribuite o data cu efectuarea primei plati a drepturilor lunare de
pensie.
(2) In acest scop CTP vor comunica la CNPAS cazurile respective, pentru evidenta, in conformitate cu
normele de lucru interne.
ART. 15
(1) Taloanele speciale de calatorie care se intorc la CTP o data cu mandatele de plata a pensiilor
neachitate se vor pastra in evidenta CTP, pensionarii respectivi putandu-le ridica, in baza unei solicitari
scrise, in cursul anului.
(2) In cazul ivirii unor dificultati in tratarea acestor situatii, pensionarii in cauza se vor adresa CTP.
CAP. IV
Eliberarea legitimatiilor de calatorie cu 50% reducere
ART. 16
Calatoria cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata, clasa a II-a, cu mijloace
auto sau cu navele de calatori clasa a II-a se face in baza unei legitimatii de calatorie obtinute, dupa caz,
de la punctele de vanzare a legitimatiilor de calatorie sau direct din mijlocul de transport, in conditiile
stabilite de operatorii de transport.
ART. 17
Eliberarea legitimatiilor de calatorie de catre operatorii de transport feroviar, auto sau naval se face in
baza cuponului-talon prezentat si a achitarii costului biletului redus cu 50%.
ART. 18
(1) Pensionarii vor completa cu pasta sau cu cerneala:
a) pe cupoanele-talon si pe cupoanele-anexa rubricile "De la ......." si "Pana la ...............";
b) pe cupoanele-anexa codul CTP, numarul dosarului de pensie si CNP.
(2) Emitentul legitimatiei de calatorie va completa rubricile:
a) pentru cupoanele-talon valabile pentru anul 2004 (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice):
- "Tip transport",
- "Via .......................",
- "km ........................" si
- "Lei (50% tarif) .......";
b) pentru cupoanele-talon care intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2005 (anexa nr. 2 la prezentele
norme metodologice):

- bareaza una dintre rubricile "CFR, AUTO, NAVAL" corespunzatoare modului de transport pentru care a
optat pensionarul:
- "Via ...............................",
- "Lei 50% reducere ......" si
- "km ................................".
ART. 19
Pentru fiecare calatorie simpla, efectuata cu mijloace de transport auto sau cu navele de calatori clasa a
II-a, casierul sau vanzatorul de bilete care emite legitimatia de calatorie cu reducere de 50% detaseaza
cate un cupon-talon dupa indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18, certifica corectitudinea
inscrierilor facute prin aplicarea stampilei, incaseaza contravaloarea si elibereaza legitimatia de
calatorie.
ART. 20
(1) In perioada 1 octombrie 2004 - 31 decembrie 2004 calatoria pe calea ferata a pensionarilor se
efectueaza pe baza cupoanelor-talon cuprinse in cadrul taloanelor speciale de calatorie eliberate pentru
anul 2004, prevazute la art. 8 alin. (1), prin achitarea a 50% din tariful trenului personal, 50% din tariful
suplimentului de tren accelerat sau al suplimentului de tren rapid, clasa a II-a, diferenta dintre
suplimentul de tren intercity si suplimentul de tren rapid clasa a II-a, plus tichetul de rezervare in cazul
trenului accelerat sau rapid, dupa caz, pentru relatia solicitata. Casierul cf sau vanzatorul de bilete va
retine cuponul-talon completat cu datele necesare si va elibera o legitimatie de calatorie cu 50%
reducere (bilet de carton, bilet foaie 50% reducere sau bilet bianco).
(2) In cazul schimbarii in parcurs a trenului personal sau accelerat cu un tren de rang superior, casierul cf
sau vanzatorul de bilete va retine legitimatia de calatorie emisa in statia de plecare, eliberand o alta
legitimatie de calatorie pentru care se va achita 50% din tariful suplimentului de tren accelerat sau
suplimentului de tren rapid, clasa a II-a, pentru distanta solicitata, 50% din diferenta dintre suplimentul
de tren rapid si suplimentul de tren accelerat, clasa a II-a, in cazul cand legitimatia prezentata este
pentru tren accelerat, diferenta dintre suplimentul de tren intercity si suplimentul de tren rapid, clasa a
II-a, plus tichetul integral de rezervare a locului pentru calatoria la tren rapid, dupa caz.
(3) Pentru calatoria la clasa I se vor achita integral diferentele tarifare, conform reglementarilor in
vigoare.
ART. 21
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, calatoria pe calea ferata a pensionarilor se efectueaza in baza
cupoanelor-talon prevazute la art. 9 alin. (1), conform prevederilor art. 20 alin. (1).
(2) Pentru calatoria cu tren accelerat cu regim de rezervare, rapid sau intercity, se vor achita tarifele
prevazute la art. 20.
(3) In cazul schimbarii in parcurs a trenului cu un tren de rang superior, casierul cf sau vanzatorul de
bilete va retine un cupon-anexa completat cu datele necesare, eliberand o legitimatie de calatorie
pentru care se achita tarifele prevazute la art. 20 alin. (2).
(4) Pentru calatoria la clasa I a beneficiarilor de facilitati prevazute la art. 2 alin. (1) se vor achita integral
diferentele tarifare, conform reglementarilor in vigoare.
ART. 22
In cazul in care calatoria pe calea ferata incepe dintr-un punct de oprire unde nu este organizata
activitatea de vanzare a legitimatiilor de calatorie, personalul de tren va retine un cupon-talon, dupa
efectuarea operatiunilor prevazute la art. 18, si va elibera o legitimatie de calatorie cu reducere 50% din
costul calatoriei in conditiile prevazute la art. 20 si 21.
ART. 23
Cand pensionarul se urca in parcurs, fara a-si procura legitimatia de calatorie de la punctul de vanzare, in
mijlocul de transport auto sau pe navele de calatori clasa a II-a, personalul stabilit pentru verificarea
legitimatiilor de calatorie pe mijloacele auto sau pe navele de calatori clasa a II-a elibereaza contra cost

biletul cu reducere de 50% pentru pensionari, retinand cuponul-talon, cu respectarea prevederilor
privind legitimarea.
ART. 24
(1) Cupoanele-talon si cupoanele-anexa care prezinta stersaturi sau corecturi nu vor fi primite.
(2) Pierderea sau deteriorarea talonului special de calatorie de catre pensionar atrage imposibilitatea
efectuarii de catre acesta a calatoriilor cu reducere.
ART. 25
(1) Cand beneficiarul unui bilet cu reducere de 50% pentru pensionari renunta la calatorie, acesta poate
solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea emitenta, conform reglementarilor in vigoare ale
operatorului de transport respectiv.
(2) Daca restituirea se solicita pana la sfarsitul lunii pentru care s-a procurat legitimatia de calatorie, o
data cu contravaloarea biletului se restituie si cuponul-talon. In cazul in care solicitarea se face dupa
data de 1 a lunii urmatoare, cuponul-talon se elibereaza in baza unei cereri a pensionarului adresate
operatorului de transport care a asigurat efectuarea transportului. Cuponul-talon restituit da dreptul la
eliberarea unei noi legitimatii de calatorie cu reducere de 50% pe relatia inscrisa initial.
(3) Trimestrial se va face regularizarea deconturilor corespunzator cererilor de restituire depuse de
pensionar la operatorul de transport.
CAP. V
Verificarea legitimatiilor de calatorie cu reducere de 50% din tariful stabilit
ART. 26
(1) La verificarea legitimatiilor de calatorie in mijlocul de transport, personalul de tren, respectiv
personalul stabilit pentru verificarea legitimatiilor de calatorie, precum si organele de control specifice
tipului de transport vor solicita persoanelor care prezinta bilete cu reducere de 50% pentru pensionari
actul de identitate si talonul special de calatorie din care a fost detasat cuponul-talon.
(2) Sotul sau sotia care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 2 alin. (1) poate calatori singur/singura
sau impreuna cu titularul. In situatia in care calatoreste singur/singura, la verificarea legitimatiilor de
calatorie se va solicita talonul special de calatorie al titularului.
ART. 27
Identificarea ori de cate ori este necesar a persoanelor beneficiare de legitimatii de calatorie eliberate
conform prezentelor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor legale privind
identificarea.
CAP. VI
Decontarea legitimatiilor de calatorie
ART. 28
Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexa, vor ramane la unitatea emitenta a legitimatiei de calatorie
si pe baza lor se va recupera diferenta de 50% din tarif, de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 71/2004. Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexa, se vor arhiva de catre
operatorul de transport pe perioada unui an calendaristic care urmeaza anului in care a avut loc
calatoria.
ART. 29
Operatorul de transport va intocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Directiei
generale economice si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, o
singura data pe luna, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata. Modelul de decont pentru
operatorii de transport feroviar este prezentat in anexa nr. 3, modelul de decont pentru operatorii de

transport auto este prezentat in anexa nr. 4, iar modelul de decont pentru operatorii de transport naval
este prezentat in anexa nr. 5.
ART. 30
Operatorul de transport raspunde de realitatea, oportunitatea si de exactitatea datelor prezentate la
decontare.
ART. 31
Dupa verificarea deconturilor pana la data de 20 a lunii in care au fost primite, Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget va intocmi
documentatia pentru solicitarea si obtinerea vizei controlorului delegat al Ministerului Finantelor
Publice, in vederea deschiderii creditelor bugetare aferente.
ART. 32
Dupa aprobarea finantarii si primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice, Directia
generala economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va
efectua viramente catre operatorii de transport feroviar, rutier sau naval, cu incadrarea in limitele
aprobate pentru aceasta destinatie prin bugetul de stat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului.
ART. 33
(1) In cazul agentilor de transport feroviar public de calatori, altii decat cei proveniti din reorganizarea
Societatii Nationale de Cai Ferate Romane, acestia vor completa lunar decontul prestatiilor efectuate in
baza cupoanelor-talon, respectiv cupoanelor-anexa, pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de
transport proprii de catre pensionari, cu reducere de 50%, in aplicarea prevederilor Legii nr. 147/2000,
cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004, pe care le depun la
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget pana la
data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, in vederea recuperarii diferentei de 50% din tarif.
(2) Verificarea deconturilor, centralizarea, avizarea, obtinerea aprobarii finantarii si repartizarea
fondurilor obtinute de la bugetul de stat de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
- Directia generala economica si buget se fac in aceleasi conditii cu cele prevazute la art. 31 si 32.
CAP. VII
Dispozitii finale
ART. 34
In baza deconturilor prezentate de operatorii de transport feroviar de calatori, rutier sau naval, Directia
generala economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va
intocmi si va prezenta spre aprobare ministrului, in calitate de ordonator principal de credite, o nota
privind inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a sumelor
platite de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
ART. 35
In cazul in care in viitor vor aparea unele modificari organizatorice privind relatiile dintre unitatile care
participa la aplicarea prezentelor norme metodologice, acestea vor fi tratate de comun acord intre
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
ART. 36
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

