
  -  mii lei  -

INDICATORI

0 1 2 3 4

A.VENITURI TOTALE (I+II) 1.502.956,02 1.209.235,66 293.720,37

I.Venituri din exploatare (1+2+3) 1.502.756,02 1.209.035,66 293.720,37

1.Venituri proprii, din care: 294.906,37 2.686,00 292.220,37

    -Venituri din activitatea de transport (a.1 x a.2 ) 267.800,00 267.800,00

     a.1. Tarif mediu practicat - lei - 2,06 2,06

     a.2. Numar de calatori transportati 130.000.000 130.000.000

    -Venituri din alte activitati 27.106,37 2.686,00 24.420,37

2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție 0 0

3.Alte venituri din exploatare, din care: 1.207.849,66 1.206.349,66 1.500,00

     - venituri din subvenţii pentru investiţii 1.206.349,66 1.206.349,66 0

     - alte venituri din exploatare (recuperări, confecţionări, vânzări active, amenzi 

penalități) 1.500,00 1.500,00

II.Venituri financiare: 200,00 200,00 0

B.CHELTUIELI TOTALE (I+II) 2.698.410,96 1.216.298,88 1.482.112,08

I. Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E) 2.698.202,64 1.216.090,56 1.482.112,08

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII, din care: 584.743,34 2.686,00 582.057,34

1.Cheltuieli privind stocurile 312.347,37 2.686,00 309.661,37

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care: 181.625,11 181.625,11

             -servicii de mentenanță a materialului rulant 176.610,00 176.610,00

3.Cheltuieli cu alte  servicii executate de terti 90.770,85 90.770,85

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 3.451,65 3.451,65

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL 810.815,21 810.815,21

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: 1.299.192,43 1.213.404,56 85.787,88

      -cheltuieli cu majorări și penalități 7.054,90 7.054,90 0

      -cheltuieli privind activele imobilizate 1.112.367,23 1.112.367,23 0

      -cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 179.757,02 93.982,43 85.774,59

      -cheltuieli cu ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

      - alte cheltuieli 13,29 13,29

II.Cheltuieli financiare 208,32 208,32 0

III Rezultat brut -418.354,94

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (Cheltuieli eligibile– 

Venituri obținute de Operator în legătură cu prestarea serviciului de transport public 

de călători cu metroul), din care: 

777.100,00 1.188.391,72

     - subvenție pentru transport călători cu metroul 736.200,00 1.147.491,72

     - diferențe de tarif cuvenite operatorului 40.900,00 40.900,00

INDICATORI

0 1

1. Număr total de tren km - mii lei

2. Costuri eligibile - mii lei

3. Preț unitar mediu anual per kilometru – lei (P)
 

 Ing. Marin ALDEA Ing. Liviu DINU
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IV

Director General,                                                        

Ec. Mariana MICLĂUȘ

Director Economic,

Ec. Angela LEANCĂ

Director Resurse Umane și Strategie, Director Exploatare,

1.482.112,08

172,33

*) Conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, societății Metrorex i s-a alocat compensație/subvenție pentru transport călători cu metroul în 

cuantum de 818.000,00 mii lei. Ținând seama de prevederile art. 21 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare 

prin care se reține un procent de 10% din cuantumul subvenției alocate Metrorex prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, după reținerea de 10 

% (81.800,00 mii lei), subvenția prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aprobat prin H.G. nr. 410/2022, este în valoare de 736.200,00 mii 

lei.

În anul 2022, se estimează că Metrorex va primi pentru diferențe de tarif rezultate din reducerile de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite 

categorii de călători față de tariful de călătorie suma de 40.900,00 mii lei.

Astfel, în anul 2022, Metrorex ar putea beneficia pentru prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul, de un sprijin financiar din fonduri 

publice în cuantum de 777.100,00 mii lei, din care: 736.200,00 mii lei subvenție pentru prestarea serviciului public și 40.900,00 mii lei pentru diferențe de 

tarif.

I

II

Valori aferente OSP

2

8.600,58

Anexa nr. 4

la Actul adițional nr. 2/2022

(Anexa nr. 7 la contract)

Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei

BVC  2022  aprobat 

prin 

H.G. nr. 410 /2022        

Venituri / 

cheltuieli 

neeligibile

Venituri / 

cheltuieli eligibile 

aferente OSP


