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DIRECȚIA TRANSPORT FEROVIAR                                   

                    

                             Nr. 13722 

                                               Data: 20.04.2022 

 

Referat de aprobare 

a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea actualizării 

Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al 

Societății  de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A, aprobat prin Ordinul 

ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea 

actului adiţional nr. 2 pentru anul 2022 

 

Propunerea spre aprobare a proiectului de act normativ se efectuează în temeiul art.9, 

alin.4 din Hotărârea Guvernului nr.370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, având în vedere dispoziţiile Regulamentului(CE) nr.1370/2007 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 

transport  feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi 

nr.1108/70 ale Consiliului, în coroborare cu prevederile art.II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art.241 din Legea nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) 

nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr.1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului, şi al prevederilor art. 11.10.13, art. 12.1.1, art.16.2 

din Ordinul nr.697/2020 privind aprobarea contractului de servicii publice de transport cu 

metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii  de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - 

S.A. 

Astfel, în conformitate cu: 

- prevederile 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., 

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

modificările ulterioare: ”(3) După adoptarea legii bugetului de stat și  în urma  rectificărilor 

bugetare, după caz, precum şi atunci când intervine o necesitate motivată, potrivit legii, 

contractul se actualizează prin acte adiţionale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor” 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 07.04.2022,  
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este necesară actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru 

perioada 2020 - 2024, prin încheierea Actului adițional nr. 2 pentru anul 2022, astfel : 

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. 

 

Faţă de cele de mai sus, precum şi ca urmare a solicitării transmise de Societatea de Transport 

cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. cu actul nr. M.01/4928/08.04.2022, am elaborat 

proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea actualizării 

Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru 2020-2024 al Societății  de 

Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, 

infrastructurii si comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea actului adiţional nr.2 pentru anul 

2022, pe care îl propunem spre analiză și aprobare. 

DIRECTOR 

Dragoş ANOAICA 
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