
                                        

 

   ANEXA        

  

Act adițional nr. 2 pentru anul 2022  

pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul  

pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul  

București ”METROREX”- S.A., aprobat prin 

Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020  

 

 

Încheiat între : 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu 

Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Sorin Mihai Grindeanu, Viceprim-ministru, 

ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de autoritate contractantă, 

și 

Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX”- S.A., denumită în continuare 

METROREX S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin 

doamna Mariana Miclăuș, director general, în calitate de operator, 

 

denumite în continuare, în mod individual ”partea” și în mod colectiv ”părțile” 

 

în temeiul prevederilor cap. 5 pct. 5.1 alin. (3) din Contractul de servicii publice de transport cu 

metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX”- 

S.A., anexă la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, cu 

modificările ulterioare,  

 

părțile convin să actualizeze și să modifice următoarele elementele, după cum urmează: 

 

A. Se modifică formula compensației cuprinse la pct. 7.1.1. , după cum urmează: 

Valoarea lunară a compensației datorată operatorului se calculează după formula:  

                                           C = CE – V  

C – reprezintă Compensaţia 

CE – reprezintă cheltuielile eligibile, aferente Obligaţiilor de serviciu public, calculate după 

următoarea formulă: 

   CE = (Cost unitar x Tren Km), unde 

Cost unitar reprezintă preţul în lei stabilit per tren km, calculat potrivit Anexei 7;  

 

Tren km reprezintă nr. de km efectiv realizaţi de trenurile de metrou în circulaţie pentru realizarea 

Programului de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă, la care se adaugă numărul 

de km parcurşi în cadrul deplasărilor logistice necesare pentru realizarea Programului de 

transport, a operaţiunilor de mentenanţă şi pentru respectarea prevederilor specificaţiilor tehnice 

de mentenanţă în vigoare, în luna pentru care se acordă Compensaţia, în concordanţă cu cerinţele 

Programului de Transport al Operatorului potrivit Anexei 1.1. 

 

V – reprezintă veniturile eligibile, aferente Obligaţiilor de serviciu public. 

 

 



 

 

 

 

 

B. Se actualizează și se modifică elementele prevăzute în anexele nr. 4, 6.1, 6.2 și 7, după 

cum urmează: 

1. Anexa nr. 4 ”Tarife practicate în momentul încheierii contractului” se modifică și se 

înlocuiește cu Anexa nr. 1 la actul adițional nr. 2/2022;  

2. Anexa nr. 6.1 ”Raport Lunar de Constatare” pentru anul 2022 se modifică și se înlocuiește 

cu anexa nr. 2 la actul adițional nr. 2/2022; 

3. Anexa nr. 6.2 ”Raport Anual de Constatare” pentru anul 2022 se modifică și se înlocuiește 

cu anexa nr. 3 la actul adițional nr. 2/2022; 

4. Anexa nr. 7 ”Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km – lei” 

pentru anul 2022 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la actul adițional nr. 2/2022. 

5. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din actul adițional nr. 2/2022.  
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