
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2012 
privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar 

de călători pentru perioada 2012-2015 si pentru aprobarea actelor  
adiţionale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în 

transportul feroviar de călători 
 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile 
ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
 
    Art. I. – Articolul nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind 
aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători 
pentru perioada 2012-2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea  I, nr. 94 din 
6 februarie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
operatorii de transport feroviar de călători îşi vor implementa propriile sisteme 
informatice de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie şi se vor 
interconecta în scopul comercializării reciproce a legitimaţiilor de călătorie.”   
    Art. II. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de 
servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în 
transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, prevăzut în anexa 
nr. 1.  
    Art. III. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de 
servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale 
REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, 
prevăzut în anexa nr. 2.  
    Art. IV. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de 
servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale 
REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prevăzut 
în anexa nr. 3.  



    Art. V. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de 
servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale 
SERVTRANS INVEST - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, 
prevăzut în anexa nr. 4.  

Art. VI. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de 
servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale 
Transferoviar Călători - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, 
prevăzut în anexa nr. 5. 
        Art. VII. – Pentru secţiile de circulaţie care vor fi închiriate în cursul 
anului 2012, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, nivelul pachetului 
minim social şi a compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor 
publice pentru acoperirea diferenţei între nivelul costurilor şi cel al veniturilor 
realizate din tarifele aprobate, se vor încadra în nivelul stabilit pentru pachetul 
minim social pe anul 2012 în cadrul Contractului de Activitate al Companiei 
Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A pe anul 2012, precum şi în valoarea totală 
a compensaţiei acordată pentru susţinerea transportului feroviar public de 
călători, aprobată prin Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pentru anul 2012. 

Art. VIII. – Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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