
 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea

facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi,  aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei 
actuale

 În prezent transportul pe calea ferată al elevilor  și studenților este
reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și de normele
metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi
cu metroul pentru elevi şi studenţi aprobate prin hotararea de Guvern nr.
42/2017, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare
Norme metodologice.

La data de 18.02.2021 s-a publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2021
privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,  precum  şi  pentru  modificarea  şi
completarea  unor  acte  normative  care  modifică  Legea  nr.  1/2011  a
educației naționale, respectiv facilitățile acordate studenților la transportul
pe calea ferată. Astfel studenții care beneficiau de gratuitate la transportul
pe calea ferată, vor beneficia de tarif redus 50% la călătoria pe calea ferată
cu tren orice categorie, clasa a II-a. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2021 prevede la art. IX modificarea și
completarea  Normelor  metodologice  privind  acordarea  facilităţilor  de
transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în
anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 42/2017 și, totodată prevede ca noile
facilități la transport să intre în vigoare la data publicării hotărârii, dar nu
mai târziu de 15 martie 2021.

Având în vedere cele stipulate la art. VI, IX și X din Ordonanţa de
urgenţă nr. 8/2021 este necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor
aferente  întocmirea  unei  hotărâri  de  guvern  care  să  modifice  anexa  la
Hotărârea  Guvernului  nr.  42/2017,  respectiv  Normelor  metodologice
privind acordarea  facilităţilor  de transport  intern  feroviar  şi  cu  metroul
pentru elevi şi studenţi.

2. Schimbări preconizate Prin prezentul act normativ, se propune modificarea reglementărilor de
lucru la casele de bilete și în tren, în vederea acordării reducerii de 50%
pentru  transportul  pe  calea  ferată  a  studenților,  în  conformitate  cu
dispozițiile OUG nr. 8/2021.  

În cadrul proiectului de hotărâre de guvern de modificare a normelor
metodologice  s-a  specificat  care  este  reducerea  la  transport  de  care
beneficiază studenții, respectiv legitimații de călătorie cu tarif redus 50%
(50%  din  tariful  de  transport  și  50%  din  tariful  de  rezervare)  și
abonamente  lunare cu număr nelimitat  de călătorii  cu reducere  50% la
transportul cu tren regio și interregio clasa a II-a.

La data la care vor intra în vigoare a prevederilor punctelor 2 şi 3 ale
articolului  VI din  Ordonanţa  de  urgenţă nr.  8/2021  vor  exista  două
categorii de studenți, beneficiari de facilități la transportul pe calea ferată:

act:1482162%200
act:4335323%20337281327
act:4335323%20337281304
act:1482162%200


studenții  beneficiari  de tarif  redus 50% și studenții  orfani sau care sunt
proveniți de la casele de copii beneficiari de gratuitate. Prin intermediul
proiectului  de  act  legislativ s-a  stipulat  care  sunt  documentele  în  baza
cărora  studenții  orfani  sau  care  sunt  proveniți  de  la  casele  de  copii
beneficiază de gratuitate.

Totodată,  s-au  adus completări  în  ceea  ce  privește  obținerea
legitimațiilor  de  călătorie  în  baza  adeverințelor  emise  de  unitatea  de
învățământ atât în format fizic, cât și în format electronic.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul 
macroeconomic

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

11.Impactul asupra 
mediului concurenţial si 
domeniului ajutoarelor de 
stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

21.Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

22.Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
4. Impactul asupra 
mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

5. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 4- a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)       
                                                                       

Indicatori Anul
curent

Următorii 4 ani Media
pe

5 ani
1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
      a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
      b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
      c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/ minus, din care:
      a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
      b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
      c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra
bugetului de stat.

3. Impact financiar, plus/ minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Propuneri pentru a compensa scăderea 
veniturilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6.  Calcule  detaliate  privind
fundamentarea  modificărilor  veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

7. Alte informaţii

Secțiunea  a 5 -a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Masuri  normative  necesare
pentru  aplicarea  prevederilor
proiectului de act normativ:

  a)acte normative in vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca urmare
a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;

  b) acte normative ce urmează a fi
elaborate  în  vederea  implementării
noilor dispoziţii.
                               

a) Proiectul de act normativ nu implică modificarea sau
abrogarea unor  acte normative în vederea implementării.

b)   Proiectul de act normativ nu implică elaborarea unor
noi acte normative în vederea implementării . 

2. Conformitatea  proiectului  de
act  normativ  cu  legislaţia
comunitara  in cazul proiectelor  ce
transpun prevederi comunitare.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Masuri  normative  necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare                                      

Proiectul  de act  normativ nu necesită  măsuri  normative
necesare aplicării proiectului de act normativ.

4.  Hotărâri  ale  Curţii  de  Justiţie  a
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale

Nu au fost identificate acte /documente internaţionale  din
care să decurgă angajamente
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din care decurg angajamente
6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul  de  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţarii
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ necesită avizul Consiliului 
Legislativ

6. Alte informaţii Nu au fost identificate.
Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ
2.Informarea  societăţii  civile  cu
privire  la  eventualul  impact  asupra
mediului  în  urma  implementării
proiectului de act normativ, precum şi
efectele  asupra  sănătăţii  şi  securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii Nu au fost identificate
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Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare
a  proiectului  de  act  normativ
de  către  autorităţile
administraţiei  publice  centrale
şi/ sau locale – înfiinţarea unor
noi  organisme  sau  extinderea
competenţelor  instituţiilor
existente

Nu este cazul

2. Alte informaţii Nu au fost identificate

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul  proiect  de Hotărâre a Guvernului
pentru  modificarea  și  completarea  Normelor  metodologice  privind  acordarea  facilităţilor  de
transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi,  aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 42/2017, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem
aprobării 
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MINISTRUL TRANSPORTURILOR 
 și INRASTRUCTURII  

Cătălin DRULĂ

MINISTRUL 
EDUCAŢIEI 

Sorin-Mihai CÎMPEANU
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Avizăm:

VICEPRIM-MINISTRU

ILIE-DAN BARNA

MINISTRUL FINANŢELOR 
Alexandru NAZARE

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Stelian-Cristian ION

SECRETAR DE STAT  
Adrian COVĂSNIANU

SECRETAR GENERAL 
Ramona MOLDOVAN

SECRETAR GENERAL ADJUNCT
Adrian Daniel GĂVRUȚA

Direcția Avizare
DIRECTOR 

Daniela DEUȘAN

Direcția Economică și Ajutor de Stat
DIRECTOR 

Petre NEACȘA



Direcția Generală Transport Terestru
DIRECTOR GENERAL

Adriana KALAPIS

Direcția Transport Feroviar
DIRECTOR

Ana Maria DASCĂLU
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