
M.Of.Nr.466 din 2 iunie 2020                                       Sursa 
Act:Monitorul Oficial

HOTÃRÂRE Nr.435
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport 

al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
privind acordarea facilitãţilor de transport intern feroviar şi cu metroul
 pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 42/2017

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 70 din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor mãsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de rãspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificãrile 
ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotãrâre reglementeazã procedura de decontare a sumelor de la 
bugetul de stat în vederea asigurãrii deplasãrii elevilor prin:
   a) serviciul public de transport local rutier şi naval;
   b) serviciul public de transport rutier judeţean şi naval, între localitatea de 
domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat;
   c) transportul rutier interjudeţean;
   d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.

Capitolul I
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier şi naval

   Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport 
local, elevii din învãţãmântul preuniversitar acreditat/autorizat solicitã centrelor 
de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public 
local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învãţãmânt, vizat prin 
ştampilã pentru anul în curs, eliberarea documentului de cãlãtorie pentru 
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transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte 
documente-tip, cu valabilitate lunarã.
   (2) Operatorul de transport public local realizeazã pe fiecare unitate de 
învãţãmânt o situaţie care va cuprinde numãrul de documente de transport emise şi 
lista cu beneficiarii acestora.
   (3) Operatorul de transport rãspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea 
datelor prezentate la decontare.
   (4) Operatorul de transport public local emite facturã fiscalã în cuantum de 50% 
din suma de platã pentru fiecare unitate de învãţãmânt şi 50% pentru unitatea 
administrativ-teritorialã pe raza cãreia domiciliazã elevul/raza teritorialã a 
unitãţii de învãţãmânt.
   Art. 3. - Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menţine 
acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât 
cel practicat pentru celelalte categorii de cãlãtori.
   Art. 4. - (1) Lunar, pânã la data de 25 a fiecãrei luni, inspectoratele şcolare 
judeţene/Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISMB, 
solicitã Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii sumele estimate pentru decontarea 
transportului local pentru luna respectivã. La estimarea sumelor solicitate 
inspectoratele şcolare judeţene/ ISMB vor lua în considerare şi sumele 
neutilizate/restante, dupã caz, din perioada precedentã.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizeazã unitãţilor de învãţãmânt 
sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii pentru deplasarea elevilor 
prin servicii de transport public local.

Capitolul II
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor

 care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu

   Art. 5. - Pentru asigurarea gratuitãţii transportului elevilor, pe durata 
cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, elevii din 
învãţãmântul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altã localitate faţã 
de unitatea de învãţãmânt, depun la începutul fiecãrui semestru la secretariatul 
unitãţii de învãţãmânt o cerere prin care solicitã eliberarea adeverinţei care 
atestã calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învãţãmânt, în vederea 
deplasãrii cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolarã.
   Art. 6. - Unitatea de învãţãmânt elibereazã elevului care a depus cererea 
prevãzutã la art. 5 o adeverinţã care atestã calitatea acestuia de elev înmatriculat 
la unitatea de învãţãmânt, traseul de la unitatea de învãţãmânt la localitatea de 
domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
   Art. 7. - (1) În baza adeverinţei prevãzute la art. 6, operatorul de transport 
rutier/naval elibereazã documentul de cãlãtorie de tipul legitimaţie de 
transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevãzut în adeverinţa 
eliberatã de unitatea de învãţãmânt.
   (2) O copie a documentului de cãlãtorie cu numele operatorului şi traseul pe care 
circulã elevul se depune de cãtre elev/pãrinte/tutore la unitatea de învãţãmânt.
   Art. 8. - (1) Fiecare unitate de învãţãmânt transmite consiliului judeţean pânã 
cel mai târziu la data de 5 a lunii urmãtoare, pentru luna trecutã, o situaţie cu 
suma cuvenitã pentru deplasarea elevilor care beneficiazã de gratuitate la 
transportul rutier/naval la nivel judeţean, însoţitã de prezenţa la cursuri şi 
numele operatorului de transport.
   (2) Situaţia prevãzutã la alin. (1) se centralizeazã la nivelul consiliului 
judeţean, pe fiecare unitate de învãţãmânt.
   Art. 9. - Consiliul judeţean transmite fiecãrui operator de transport care a emis 
documentul de cãlãtorie situaţia centralizatã cu numãrul de elevi şi zilele în care 
aceştia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învãţãmânt.
   Art. 10. - (1) Operatorul de transport, în urma centralizãrii situaţiilor primite 
de la consiliul judeţean, emite facturã fiscalã în cuantum de 50% din suma de platã 
pentru fiecare unitate de învãţãmânt şi 50% pentru consiliul judeţean, pe care le 
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transmite spre decontare.
   (2) Operatorul de transport public rutier/naval la nivel judeţean are obligaţia 
de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi 
mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de cãlãtori.
   (3) Consiliul judeţean efectueazã plata cãtre operatorii de transport, pe baza 
situaţiilor transmise de unitatea de învãţãmânt, potrivit art. 8, şi a facturii 
primite de la operator.
   (4) Operatorul de transport rãspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea 
datelor prezentate la decontare.
   Art. 11. - (1) Lunar, pânã la data de 25 a fiecãrei luni, inspectoratele şcolare 
judeţene/ISMB solicitã Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii sumele estimate pentru 
decontarea transportului elevilor la nivel judeţean, pentru luna respectivã. La 
estimarea sumelor solicitate inspectoratele şcolare judeţene/ISMB vor lua în 
considerare şi sumele neutilizate/ restante, dupã caz, din perioada precedentã.
   (2) Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizeazã unitãţilor de învãţãmânt 
sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii pentru asigurarea deplasãrii 
elevilor prin servicii publice rutiere/navale, la nivel judeţean.

Capitolul III
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudeţean

   Art. 12. - Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 
alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, elevii 
din învãţãmântul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altã localitate 
faţã de unitatea de învãţãmânt, depun la începutul fiecãrui semestru la 
secretariatul unitãţii de învãţãmânt o cerere din care sã rezulte solicitarea 
asigurãrii transportului rutier interjudeţean ca urmare a frecventãrii cursurilor la 
respectiva unitate de învãţãmânt.
   Art. 13. - Unitatea de învãţãmânt elibereazã elevului care solicitã asigurarea 
gratuitãţii transportului interjudeţean o adeverinţã care atestã calitatea de elev 
înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învãţãmânt la 
localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
   Art. 14. - (1) Legitimaţia de transport gratuit se elibereazã de operatorul care 
asigurã transportul, pe traseul prevãzut în adeverinţa eliberatã de unitatea de 
învãţãmânt.
   (2) O copie a legitimaţiei de transport cu numele operatorului şi traseul se 
depune de cãtre elev/pãrinte/tutore la unitatea de învãţãmânt.
   Art. 15. - (1) Operatorul de transport, pânã cel mai târziu la data de 5 a lunii 
urmãtoare, se prezintã la unitatea de învãţãmânt care va certifica numãrul de 
cãlãtorii, efectuate în luna anterioarã, în funcţie de prezenţa la cursuri a 
elevilor care beneficiazã de gratuitate pentru transportul interjudeţean, conform 
situaţiei al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1.
   (2) Situaţia prevãzutã la alin. (1) se întocmeşte în 3 exemplare, din care un 
exemplar rãmâne la unitatea de învãţãmânt, un exemplar la operatorul de transport şi 
un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor.
   Art. 16. - (1) Operatorul de transport, pe baza situaţiilor certificate de 
unitatea de învãţãmânt, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va 
transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, o singurã 
datã pe lunã, pânã la data de 15 a fiecãrei luni pentru luna expiratã pentru 
efectuarea deschiderii de credite bugetare.
   (2) Decontul, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2, se întocmeşte în douã 
exemplare, din care un exemplar rãmâne la operatorul de transport şi un exemplar se 
transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor însoţit de 
adresa de înaintare al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3.
   Art. 17. - Operatorul de transport rãspunde de realitatea, legalitatea şi 
exactitatea datelor prezentate la decontare.
   Art. 18. - Operatorul de transport are obligaţia de a menţine pe durata anului 
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şcolar un tarif ferm şi care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru 
celelalte categorii de cãlãtori.
   Art. 19. - Autoritãţile implicate îşi vor stabili proceduri interne privind 
fluxul documentelor aferente decontãrii.

Capitolul IV

   Art. 20. - Normele metodologice privind acordarea facilitãţilor de transport 
intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotãrârea 
Guvernului nr. 42/2017, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 
din 1 februarie 2017, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
   1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modificã şi vor avea 
urmãtorul cuprins:
   Art. 2. - (1) Elevii din învãţãmântul obligatoriu, profesional - inclusiv 
postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiazã de gratuitate pentru transportul 
feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul 
anului calendaristic.
   (2) Operatorii de transport feroviar de cãlãtori vor elibera elevilor legitimaţii 
de cãlãtorie gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de 
tren, clasa a II-a, pe durata anului calendaristic.
   ...................................................................................................
   (6) Eliberarea legitimaţiilor de cãlãtorie gratuite, a abonamentelor lunare 
pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de cãlãtorie gratuite se poate face, 
conform reglementãrilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de 
transport, de la personalul de tren şi on-line/automate de vânzare legitimaţii de 
cãlãtorie, în funcţie de posibilitãţile şi reglementãrile proprii ale operatorilor 
de transport feroviar.
   (7) Eliberarea legitimaţiilor de cãlãtorie/abonamentelor lunare pentru elevi, 
gratuite, se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filã 
codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului 
general privind protecţia datelor şi legislaţiei de punere în aplicare a acestuia, 
respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregãtitoare şi a 
certificatului de naştere în copie. Pentru elevii prevãzuţi la alin. (3), în 
carnetul de elev, la rubrica «menţiuni», unitatea de învãţãmânt va atesta dreptul la 
gratuitate de care elevul beneficiazã.
   2. La articolul 4, alineatele (1), (5) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul 
cuprins:
   Art. 4. - (1) Elevii din învãţãmântul obligatoriu, profesional, inclusiv 
postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiazã de gratuitate pentru transportul 
cu metroul, pe bazã de abonament lunar, pe tot parcursul anului şcolar. 
   ..................................................................................................
   (5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza 
carnetului de elev care va avea înscris pe prima filã codul numeric personal al 
elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare şi a certificatului de naştere, 
în copie, pentru elevii claselor pregãtitoare. Pentru elevii prevãzuţi la alin. (2), 
în carnetul de elev, la rubrica «menţiuni», unitatea de învãţãmânt va atesta dreptul 
la gratuitate de care elevul beneficiazã. 
   ..................................................................................................
   (9) Elevii prevãzuţi la alin. (1) şi (2) beneficiazã lunar de un singur abonament 
gratuit.
   3. La articolul 4, dupã alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul 
(91), cu urmãtorul cuprins:
   (91) Studenţii prevãzuţi la alin. (3) şi (4) beneficiazã lunar de un singur 
abonament cu reducere 50% sau gratuit la cãlãtoria cu metroul, dupã caz.
   4. La articolul 4, alineatul (11) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
   (11) Abonamentul lunar şi celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere 
de 50% din oferta tarifarã sunt valabile numai însoţite de actele de identificare 
care dovedesc calitatea de elev sau student, dupã caz. La verificarea legalitãţii 
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cãlãtoriei cu metroul, studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru 
reducere/gratuitate la transport vizatã pentru anul universitar în curs şi un act de 
identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, iar elevii vor prezenta 
carnetul de elev vizat pentru anul în curs.
   5. La articolul 6, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
   (5) Decontarea facilitãţilor la transportul pe calea feratã şi cu metroul al 
elevilor şi studenţilor prevãzute în prezentele norme metodologice se va efectua, în 
condiţiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul «Asigurãri şi 
asistenţã socialã», cãtre operatorii de transport feroviar şi cu metroul, în baza 
deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 3, 4 şi 7.
   6. Anexele nr. 3, 6 şi 7 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4-6 la 
prezenta hotãrâre.
   Art. 21. - Plãţile/Decontãrile aflate în curs de efectuare la data intrãrii în 
vigoare a prezentei hotãrâri se realizeazã în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare la data la care au fost începute.

   Art. 22. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã:
   a) Hotãrârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale 
tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţã şi subteran, precum şi 
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiazã elevii şi 
studenţii din învãţãmântul de stat şi din învãţãmântul particular acreditat, 
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare;
   b) Hotãrârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi 
stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevãzut 
la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, cu 
modificãrile ulterioare.
   Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

                            Contrasemneazã:
                              Viceprim-ministru,

                             Raluca Turcan
                                Ministrul educaţiei şi cercetãrii,

                              Cristina Monica Anisie
                               p. Ministrul lucrãrilor publice, 
                                dezvoltãrii şi administraţiei,

                                Vetuţa Stãnescu,
                                secretar de stat

                                  Ministrul transporturilor, 
                                 infrastructurii şi comunicaţiilor,

                                 Lucian Nicolae Bode
                                  Ministrul finanţelor publice,

                                 Vasile-Florin Cîţu

   Bucureşti, 28 mai 2020.
   Nr. 435.

ANEXA Nr. 1
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   Operator de transport .......................
                          (denumirea acestuia)
   Nr. ...../data .....

                                      Avizat
                                      Unitatea de învãţãmânt

                                      .................................
                                       (semnãtura şi ştampila)

SITUAŢIA
elevilor pe luna ......../anul ........ şcolarizaţi la unitatea

 de învãţãmânt ....... în baza cãreia se deconteazã contravaloarea transportului,
 conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare

ANEXA Nr. 2

   Operator de transport .....................
   (denumirea acestuia)
   Nr. ...../data .......

DECONT
privind transportul interjudeţean de elevi aferent lunii ...../anul .....,

 conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

   Operatorul de transport rãspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea 
datelor prezentate la decontare.
   Data ......

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele

Nr. legitimaţiei (emisã de 
operatorul
de transport)

Nr. km (traseu)
Nr. zile/nr. 
deplasãri 
(drumuri/zi)

Valoare (lei)
reducere 100%

Nr.
crt.

Unitatea de învãţãmânt Nr. elevi transportaţi Valoarea (lei)
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                                          Administrator/Director general/Director,
                                          .......................................

                                           (numele, prenumele, semnãtura, ştampila)

   Director economic/Contabil-şef/Contabil,
   ........................................
   (numele, prenumele, semnãtura)

ANEXA Nr. 3

   Operator de transport ........................
                           (denumirea acestuia)

   Contul de trezorerie ...............
   Nr. tel. ...........................
   Adresa de e-mail ...................
   Nr. şi data decontului

   Cãtre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

   Alãturat vã transmitem documentaţia privind decontarea cãlãtoriilor efectuate cu 
mijloace proprii de transport, de cãtre elevi, conform Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
S.C. .................., în baza legitimaţiilor, pentru cãlãtoriile efectuate cu 
mijloace de transport proprii, de cãtre elevi,
                (numele societãţii)
cu reducere de 100%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificãrile 
şi completãrile ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 70/2020
privind reglementarea unor mãsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de rãspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a 
altor acte normative, cu modificãrile ulterioare, în luna…./anul….., vã rugãm a ne 
vira în contul ..................... suma de ............. .

                           Administrator/Director general/Director,
                           .......................

                          (numele, prenumele, semnãtura, ştampila)

   Data ......................

   Director economic/Contabil-şef/Contabil,
   ........................................
       (numele, prenumele, semnãtura)

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 3 la norme)
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   Operator de transport feroviar de cãlãtori
   Nr. ..........

DECONTUL
biletelor de cãlãtorie gratuitã, respectiv al abonamentelor lunare

 pentru transportul elevilor pe calea feratã
luna .............. anul ...................

_____
   *) Pentru SNTFC C.F.R. Cãlãtori - S.A.

ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 6 la norme)

CENTRALIZATOR
al vânzãrilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 7 la norme)

FORMULAR
centralizator de decont

Nr.
crt.

Denumirea unitãţii prestatoare 
(sucursalei regionale de transport 
feroviar de cãlãtori*)

Cãlãtori expediaţi Cãlãtori km Valoarea prestaţiei

Nr. abonamente Valoare imprimat
Total valoare 
confecţionare

TOTAL

Luna .... Staţii case speciale gratuitate
Total 
bucãţi

Total 
valoare cu 
reducere 
100% (lei)

Anul ..... Staţia ..... Staţia ..... Staţia .... .... Staţia ....

Ziua .....

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

Ziua ....

Total bucãţi

Total valoare (lei)

Nr.
crt.

Numãr abonamente 
eliberate
(buc.)

Valoarea unitarã a 
titlurilor de transport 
cu metroul (lei)

Valoarea totalã
(lei)

Valoarea totalã cu 
reducere 100% (lei)

0 1 2 3 = 1*2 4 = 3*50%
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