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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

09 iunie 2021 

 

√ Ordonanta urgenta nr. 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor 
categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020, publicată in Monitorul 
Oficial 583/09.06.2021 

→ Se acordă titluri de călătorie gratuite la transportul cu metroul, precum şi pe linia de cale 
ferată Bucureşti-Otopeni, după cum urmează: 

a)pentru deţinătorii de bilete la meciurile din cadrul Turneului final al Campionatului 
European de Fotbal 2020 valabile în ziua meciului şi în ziua următoare, până la ora 23,59; 

b)pentru personalul acreditat UEFA - voluntari şi mass-media, pe toată perioada desfăşurării 
Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, la Bucureşti, respectiv în perioada 
10-29 iunie 2021. 

→Operatorii de transport feroviar de călători şi cu metroul eliberează titlurile de călătorie, 
pentru transportul efectuat în condiţiile prevăzute, pe baza biletului de acces la meciurile din 
cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, respectiv pe baza 
legitimaţiei oficiale pentru personalul acreditat UEFA - voluntari şi mass-media. 

→ (1)Decontarea contravalorii titlurilor de călătorie prevăzute se va face prin bugetul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul 
68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 57 "Asistenţă socială", prin transfer către operatorii 
de transport feroviar şi cel de transport cu metroul, în baza deconturilor asumate pe propria 
răspundere de către aceştia. Modelul decontului pentru titlurile de călătorie emise este 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

→Operatorii de transport feroviar şi operatorul de transport cu metroul vor transmite 
documentaţia necesară în vederea decontării contravalorii titlurilor de călătorie prevăzute 
către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii până la data de 25 iulie 2021. 

→Operatorii de transport feroviar şi operatorul de transport cu metroul răspund de păstrarea 
deconturilor şi a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform 
prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



2 
 

Operator 

Nr. 

Dată 

Decont pentru titluri de călătorie emise 

Luna 

Anul 

Titlul de 
transport 

Numărul titlurilor 
de transport 
eliberate 

Valoare unitară a 
titlurilor de 
transport 

Valoare totală 
gratuitate 

Total 

   

  

 

 

 

 


