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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
 

pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 
privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 

Concurenţei 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 

1. Descriere
a situaţiei 

actuale 

  
          Tarifele de călătorie cu metroul precum şi tarifele de transport de călători pe calea 
ferată – deservire generală se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 36/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002 
privind  regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurenţei, actualmente cu avizul Direcţiei Generale Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi 
Preţuri Reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor  Publice. 
 
 În cazul Societăţii Comerciale METROREX S.A., parametrul de ajustare stabilit 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001, este indicele preţurilor de 
consum. 
 
 Ultima ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul s-a realizat începând cu  
18 Septembrie 2010, în limita modificării indicelui preţurilor de consum de 108,12% 
aferent perioadei martie 2009 – iulie 2010. 
 
            La această dată, tarifele actuale pe titluri de transport, ponderile numărului de 
călătorii pe titluri din total călători transportaţi, preţul unei călătorii aferent titlurilor, 
precum şi ponderile încasărilor pe titluri din total încasări  se prezintă astfel : 
 

Titluri de transport TARIFE 
- LEI - 

Număr  
mediu 

de 
călătorii 
realizate 

Preţ/călătorie  
LEI RON  

Ponderea nr. 
de călătorii 

în total 
călători 

transportaţi - 
septembrie-
decembrie 

2010 
% 

Ponderea 
încasărilor în 
total încasări 
septembrie-
decembrie 

 2010 
% 

- cartelă 2 călătorii 3 2 1,5 19,05 31,40 
-cartelă 10 călătorii 9,0 10 0,9 24,91 24,95 
- abonament lunar, 
din care: 
  -cu nr. limitat de 
calatorii (62) 
  -cu nr. nelimitat 

 
 

27,0 
 

50,0 

 
 

62 
 

65 

 
 

0,44 
 

0,77 

42,74 
 

30,47 
 

12,27 

38,07 
 

27,04 
 

11,03 
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de călătorii   
- abonament cu 
reducere 50% 
pentru elevi şi 
studenţi, din care: 
-cu nr. limitat de 
calatorii (62) 
  -cu nr. nelimitat 
de calatorii  

 
 
 
 

13,5 
 

25,0 

 
 
 
 

62 
 

65 

 
 
 
 

0,22 
 

0,39 
 

13,29 
 
 
 

8,30 
 

4,23 

5,58 
 
 
 

3,63 
 

1,62 

- abonament zilnic 5,5 7 0,79               0,76 0,33 
                                                                                                       
 La nivelul anului 2010, costul mediu al unei călătorii cu metroul realizat a 
fost de circa 0,67 lei (reprezentând raportul dintre veniturile din încasări pentru 
transportul călătorilor şi numărul total de călători transportaţi) în timp ce costul mediu 
real al unei călătorii a fost de circa 3,5 lei (reprezentând raportul dintre cheltuielile 
totale  pentru activitatea de exploatare a metroului şi numărul de călători transportaţi). 
                    
           Precizăm că preţul unei călătorii cu metroul bucureştean reprezintă cel mult 
30% din minimul preţului unei călătorii cu metroul din ţările europene, după cum 
urmează: 
 
ŢARA ORAŞ TARIF/CĂLĂTORIE 

( EURO ) 

România Bucureşti 0,36 
(1călătorie =1,5 lei;   
 1Euro=4,21 lei, curs 
mediu BNR  pe anul 
2010) 

Austria Viena  1,8 

Franţa Paris 1,7 

Anglia Londra 4,7 

Germania Berlin 2,1 

Italia Roma 1,0 

Belgia Bruxelles 1,7 

Olanda Amsterdam 2,6 

Grecia Atena 1,0 

  
         Pe de altă parte, ca urmare a alinierii la preţurile Uniunii Europene, componentele 
importante ca pondere în costurile de exploatare (materiale şi piese de schimb, energie 
electrică şi termică, combustibili, întreţinerea şi reparaţia materialului rulant, etc.) au 
crescut semnificativ în ultimii ani faţă de creşterea  tarifului mediu aprobat. 
         
        De asemenea tarifele de călătorie cu metroul ocupă ultimul loc, ca valoare, 
comparativ, cu tarifele la transportul public în diverse oraşe din România, aşa cum reiese 
din situaţia de mai jos: 
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Situaţia privind tarifele de călătorie la diverse societăţi  
de transport public din România  

 
 

- lei  - 

  Oraş una 
călătorie 

două 
călătorii 

abonament 
una linie 

abonament 
două linii 

abonament 
toate liniile 

1 Bucureşti 
Metrorex 1,5 3.0  -   -  50,00 

2 Bucureşti 
RATB 1,30 2,60 30,00 35,00 50,00 

3 Iaşi 
RATPI 1,90 3,70 63,00 78,00 97,00 

4 Braşov 
RATB 1,50 3,00 35,00 60,00 80,00 

5 Cluj 
RATUC 1,75 3,50 50,00 73,00 106,00 

6 Timişoara 
RATT 2,00 3,50 53,00 74,00 93,00 

7 Constanţa 
RATCC 1,75 3,50 55,00 80,00 110,00 

8 Craiova 
RATC 2,00 3,50 50,00 65,00 80,00 

9 Sibiu 
Tursib 1,50 3,00  -   -  50,00 

10 Arad 
CTPA 1,60 3,20 - - 58,00 

11 Alba Iulia 
STP 1,50 3,00 45,00 67,00 90,00 

  
             Comparativ cu RATB, pentru o călătorie pe aceeaşi distanţă pentru care un 
călător cu metroul validează o călătorie, este posibil ca la suprafaţă să fie nevoie de 2 sau 
3 validări de bilete deoarece nici un traseu de suprafaţă nu are lungimea unei călătorii cu 
metroul. 
  Aceasta înseamnă că de fapt costul călătoriei cu metroul este mult mai mic decît 
cel de la suprafaţă. 

 Deşi acoperă numai 4 % din lungimea întregii reţele de transport public a 
capitalei, prin faptul că oferă o capacitate superioară de transport în condiţii de confort, 
regularitate şi siguranţă a circulaţiei, Metrorex asigură transportul a circa 20% din 
volumul total al călătorilor ce utilizează mijloacele de transport în comun din Municipiul 
Bucureşti. 
            Proiectele de investiţii puse în funcţie, măsurile tehnico – organizatorice 
întreprinse de Metrorex ce au constat în înnoirea parcului de material rulant cu trenuri noi 
de ultimă generaţie (din 57 trenuri în circulaţie zilnică, 42 sunt trenuri noi), extinderea 
reţelei de metrou cu staţii noi, reorganizarea circulaţiei pentru a se evita pendularea pe 
anumite tronsoane, optimizarea graficelor de circulaţie a trenurilor de metrou astfel încât 
intervalul mediu de circulaţie s-a redus continuu, ajungând în orele de vârf de trafic la 3 – 
4 minute, modernizarea instalaţiilor existente, proiecte care se continuă şi în prezent, au 
condus la creşterea permanentă a calităţii transportului de călători cu metroul având ca 
rezultat creşterea numărului de călători transportaţi cu circa 60 % în ultimii 5 ani, 
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ajungând în prezent la circa 600.000 călători transportaţi zilnic. 
          În contextul prezentat, deşi numărul de călători transportaţi a crescut substanţial în 
ultimii ani şi concomitent au crescut veniturile proprii, având în vedere tarifele de 
călătorie cu metroul practicate care au caracter social şi se ajustează în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare în limita inflaţiei, această creştere în valoare absolută este relativ 
mica şi reprezintă doar circa 20 % din creşterea cheltuielilor totale, astfel că necesarul 
subvenţiei de la bugetul de stat a crescut an de an. 
         Menţionăm faptul că în ultimii 4 ani subvenţia de la bugetul  de stat pentru 
transportul călătorilor  cu metroul a reprezentat 75 - 80% din necesarul fundamentat de 
societate astfel încât o  serie de lucrări la instalaţiile tehnologice au fost amânate, din lipsa 
surselor financiare necesare, ceea ce a condus la creşterea accentuată a gradului de uzură 
şi la scăderea performanţelor. 
         Pentru o mai bună înţelegere vă prezentăm evoluţia principalilor indicatori în 
perioada 2006-2010, după cum urmează: 
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EVOLUŢIA INDICATORILOR ÎN PERIOADA 2006 – 2010 

 
În bugetele de venituri şi cheltuieli ale societăţii Metrorex pentru perioada 2008 –  

2011 nu au fost alocate de la bugetul de stat sumele necesare pentru acoperirea integrală a 
cheltuielilor cu mentenanţa materialului rulant astfel încât societatea a înregistrat datorii 

anuale care s-au perpetuat an de an până la nivelul anului 2011, după cum urmează: 
- în anul 2008: societatea a înregistrat datorii aferente prestaţiilor materialului 

rulant în valoare de 55.045 mii lei, care au fost plătite în anul 2009 din 
subvenţiile alocate de la bugetul de stat. 

- în anul 2009: societatea înregistrează datorii restante în valoare de 116.487 
mii lei pentru serviciile cu mentenanţa materialului rulant (contract 
ALSTOM) din care  în anul 2010 au fost plătite datorii în valoare de 42.534 
mii lei, diferenţa în valoare de 73.953 mii lei  urmând a fi plătite în anul 
2011 în condiţiile alocării resurselor financiare de la bugetul de stat. 

Menţionăm faptul că cheltuielile totale cu mentenanţa materialului rulant pe anul 
2009 au fost în sumă de circa  161.890 mii lei din care suma de 45.403 mii lei  a fost 

   2006 2007 2008 2009 
B.V.C 
2010 

           

 0 1 2 3 4 5 

 

1.Tarif mediu relizat al 
unei călătorii cu metroul- 
lei /călătorie  (total 
încasări din transport/nr. 
călători)  0,52 0,60 0,66 0,67 0,67 

 

2. Costul real al unei 
calatorii cu metroul - 
lei/calatorie  
(chelt.totale / nr. calatori) 3,09 3,01 3,25 3,43 3,46 

 

3.Subvenţii de la 
bugetul de stat pentru 
transportul de călători 
cu metroul alocate – mii  
lei  245.815,75 282.464,67 292.615,94 269.298,06 349.293,00 

 
4. Cheltuieli totale 
realizate – mii lei 438.031,17 496.267,91 592.394,54 591.038,91 609.576,71 

 

5. Gradul de 
subvenţionare realizat 
(subvenţii de la buget 
alocate/total  cheltuieli 
realizate) - % 

56,12 56,92 49,40 
 

45,56 
 

57,30

 

6. Subvenţii de la bugetul 
de stat pentru transportul 
de călători cu metroul 
necesare – mii lei  324.356,89 349.278,51 352.316,14 385.785,06 409.861,89 

 

7. Cheltuieli totale 
necesare (inclusiv 
cheltuieli cu materiale şi 
piese care nu s-au realizat 
din lipsa surselor de 
finanţare) – mii lei  455.154,15 508.028,43 606.527,35 591.298,14 609.576,71 

 

8. Gradul de 
subvenţionare necesar 
(subvenţii de la buget 
necesare/ total cheltuieli 
necesare) - % 71,26 68,75 58,09 65,24 67,24 
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achitată din subvenţia de la bugetul de stat alocată în anul 2009.  
- în anul 2010: societatea înregistrează datorii restante la plata serviciilor cu 

mentenanţa materialului rulant în valoare de 61.899 mii lei ce urmează a fi 
achitate în anul 2011 în condiţiile alocării resurselor financiare de la bugetul 
de stat. 

 De asemenea precizăm că cheltuielile totale cu mentenanţa materialului rulant pe 
anul 2010 au fost în valoare de circa 185.576 mii lei din care ,  prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli au fost acoperite cheltuieli cu mentenanţa materialului rulant în  valoare de 
123.677 mii lei. 

- în anul 2011: datoriile restante la plata mentenanţei materialului rulant pentru 
perioada 2009 - 2010, pe care societatea ar trebui să le plătească în anul 2011 
însumează 135.852 mii lei. 

 Prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 nu se asigură finanţarea 
prestaţiilor privind mentenanţa materialului rulant pentru perioada septembrie - 
decembrie 2011, în valoare de circa 75.968 mii.lei. 
   

În cazul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “CFR 
Călători S.A., parametrul de ajustare stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
36/2001, este indicele preţurilor de consum. 

Ultima ajustare a tarifelor pentru transportul călătorilor pe calea ferată, s-a aprobat 
începând cu data de 20 septembrie 2010, cu un indice de majorare de 108%, cu toate că 
indicele de inflaţie a preţurilor de consum înregistrat în perioada septembrie 2007 (data 
precedentei majorări) – septembrie 2010 a fost  122,65%. 

 
La această dată, tarifele de transport de calatori pe calea ferata, se prezintă 

astfel : 
A1.TARIF TREN PERSOANE 

 

Zona km 
cls 1 cls 2 dif. 

clasă 
50% 
cls 1 

50% 
cls 2 

RON RON RON RON RON 
  1-10 3,10 2,80 0,30 1,55 1,40 
 11-20 4,40 3,10 1,30 2,20 1,55 
21-30 6,70 3,70 3,00 3,35 1,85 
31-40 7,70 4,40 3,30 3,85 2,20 
41-50 10,20 5,80 4,40 5,10 2,90 
51-60 10,50 6,20 4,30 5,25 3,10 
61-70 12,40 7,60 4,80 6,20 3,80 
71-80 13,90 9,00 4,90 6,95 4,50 
81-90 15,80 10,00 5,80 7,90 5,00 
91-100 17,10 10,50 6,60 8,55 5,25 
101-120 20,20 12,40 7,80 10,10 6,20 
121-140 23,10 14,60 8,50 11,55 7,30 
141-160 26,00 16,50 9,50 13,00 8,25 
161-180 29,40 19,10 10,30 14,70 9,55 
181-200 32,70 20,20 12,50 16,35 10,10 
201-250 37,60 23,20 14,40 18,80 11,60 
251-300 42,30 26,40 15,90 21,15 13,20 
301-350 45,90 29,40 16,50 22,95 14,70 
351-400 49,80 31,30 18,50 24,90 15,65 
401-500 59,90 37,90 22,00 29,95 18,95 
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501-600 68,70 43,70 25,00 34,35 21,85 
601-700 77,40 49,80 27,60 38,70 24,90 
701-800 83,20 52,90 30,30 41,60 26,45 
801-900 89,30 57,10 32,20 44,65 28,55 
901-1000 94,80 60,00 34,80 47,40 30,00 

>1000 
/100km 12,60 7,70 4,90 6,30 3,85 

 
A2.TARIF  SUPLIMENT  TREN  ACCELERAT 

 

Zona kilometrică cls 1 cls 2 50% 
cls 1 

50% 
cls 2 

Zona km. RON RON RON RON 
I  1-30 5,50 3,50 2,75 1,75 
II 31-60 5,90 4,50 2,95 2,25 
III 61-90 10,70 7,60 5,35 3,80 
IV 91-120 13,60 9,80 6,80 4,90 
V 121-160 16,60 13,40 8,30 6,70 
VI 161-200 22,90 14,00 11,45 7,00 
VII 201-250 27,00 15,80 13,50 7,90 
VIII 251-300 27,90 16,30 13,95 8,15 
IX 301-400 28,80 17,60 14,40 8,80 
X 401-500 31,30 20,10 15,65 10,05 
XI 501-600 37,30 23,90 18,65 11,95 
XII >600 41,30 27,90 20,65 13,95 

 
A3.TARIF  SUPLIMENT  TREN  RAPID 

 

Zona kilometrică cls 1 cls 2 
DIF ACC - 

RAPID 50%      
cls 1 

50%     
cls 2 cls 1 cls 2 

Zona  km. RON RON RON RON RON RON 
I  1-30 11,70 9,60 6,20 6,10 5,85 4,80 
II 31-60 16,30 12,50 10,40 8,00 8,15 6,25 
III 61-90 18,50 15,60 7,80 8,00 9,25 7,80 
IV 91-120 23,20 17,90 9,60 8,10 11,60 8,95 
V 121-160 28,00 21,30 11,40 7,90 14,00 10,65 
VI 161-200 28,90 22,20 6,00 8,20 14,45 11,10 
VII 201-250 34,70 26,20 7,70 10,40 17,35 13,10 
VIII 251-300 48,50 33,40 20,60 17,10 24,25 16,70 
IX 301-400 55,00 34,90 26,20 17,30 27,50 17,45 
X 401-500 60,80 42,70 29,50 22,60 30,40 21,35 
XI 501-600 61,70 46,90 24,40 23,00 30,85 23,45 
XII >600 65,00 59,60 23,70 31,70 32,50 29,80 

 
A4.TARIF TICHET DE REZERVARE 

 

Zona 
kilometrică  Categorie tren 

orice 
clasa 
RON 

Orice zonă Personal, accelerat, rapid  2,80 
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La nivelul anului 2010 tariful mediu realizat al unei călătorii cu trenul a fost 

de circa 12,95 lei (reprezentând raportul dintre veniturile din încasări pentru transportul 
călătorilor şi numărul total de călători transportaţi) în timp ce costul mediu real al unei 
călătorii a fost de circa 40,9 lei (reprezentând raportul dintre cheltuielile pentru 
activitatea de exploatare şi numărul de călători transportaţi). 

Faţă de cele prezentate, METROREX SA şi  CFR Călători consideră că sistemul 
tarifar şi modul reglementat de aprobare a tarifelor, actual, reprezintă un sistem rigid care 
nu oferă managementului societăţii nici o flexibilitate în aplicarea unei politici tarifare 
adaptată raporturilor dintre cererea  de transport şi ofertă. 

Pe de altă parte, ca urmare a alinierii la preţurile Uniunii Europene, componentele 
importante ca pondere în costurile de exploatare (materiale şi piese de schimb, energie 
electrică, combustibili, întreţinerea şi reparaţia materialului rulant, etc.)  au crescut 
semnificativ în ultimii ani faţă de creşterea  tarifului mediu aprobat. 

În contextul prezentat, având în vedere faptul că tarifele pentru călătoria cu trenul 
practicate au caracter social şi se ajustează în concordanţă cu legislaţia în vigoare, în 
limita inflaţiei, pentru acoperirea cheltuielilor, necesarul subvenţiei de la bugetul de stat a 
crescut an de an. 
Menţionăm faptul că în ultimii trei ani, subvenţiile anuale alocate de la bugetul de stat 
pentru transportul călătorilor pe calea ferată au reprezentat circa 64% din necesarul 
fundamentat, ca urmare a creşterii cheltuielilor la componentele de bază, ceea ce a condus 
la înregistrarea de pierderi. La data de 31 decembrie 2009 SNTFC ,,CFR Călători” SA a 
înregistrat pierderi cumulate din anii precedenţi în suma de 745 milioane lei şi datorii 
restante către furnizorii de TUI, material rulant, combustibil, etc. care au crescut an de an, 
ajungând în anul 2010 la circa 550 milioane lei.   

 
EVOLUŢIA INDICATORILOR ÎN PERIOADA 2007 – 2010 

 2007 2008 2009 2010 B.V.C 
2011 

0 1 2 3 4 5 
1.Tarif mediu relizat al 
unei călătorii cu trenul- 
lei /călătorie  (total 
încasări din transport/nr. 
călători) 

10,35 12,54 12,880 12,95 14,34 

2. Costul real al unei 
calatorii cu trenul - 
lei/calatorie (chelt.totale 
/ nr. calatori) 

26,84 34,73 39,28 40,90 37,73 

3. Subvenţii alocate 
pentru transportul de 
călători cu trenul – mii  
lei 

1.008.258 1.122.945 1.109.237 1.153.514 1.028.875 

4. Cheltuieli totale 
realizate – mii lei 2.370.566 2.779.118 2.659.919 2.445.732 2.284.200 

5. Gradul de 
subvenţionare realizat 
(subvenţii alocate/total  
cheltuieli realizate) - 
% 

42,53 40,41 41,70 47,16 45,04 

6. Subvenţii necesare 
pentru acoperirea 
diferentei dintre 
costurile inregistrate  si 
tarifele de transport de  
calatori pe calea ferata – 
mii lei 

1.214.000 2.303.300 1.721.561 1.280.000 1.260.000 
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7. Cheltuieli totale 
necesare (conform 
prevederilor actelor 
aditionale incheiate la 
Contractul de Servicii 
Publice) – mii lei 

2.370.566 3.492.222 2.853.441 2.502.331 2.393.580 

8. Gradul de 
subvenţionare necesar 
(subvenţii  necesare/ 
total cheltuieli necesare) 
- %.  

51,21 65,96 60,33 51,15 52,64 

În bugetele de venituri şi cheltuieli ale societăţii CFR Călători pentru perioada 
2007 – 2010 nu au fost alocate de la bugetul de stat sumele necesare pentru acoperirea 
integrală a cheltuielilor, astfel încât societatea a înregistrat pierderi anuale şi datorii 
restante către furnizorii care s-au perpetuat an de an până la nivelul anului 2010, după 
cum urmează: 

- în anul 2007: societatea a înregistrat arierate în valoare de 264.834 mii lei, 
reprezentând prestaţii la furnizori; 

- în anul 2008: societatea a înregistrat arierate în valoare de 222.774 mii lei, 
reprezentând prestaţii la furnizori; 

- în anul 2009: societatea a înregistrat arierate în valoare de 495.290 mii lei, 
reprezentând prestaţii la furnizori; 

- în anul 2010: societatea a înregistrat arierate în valoare de 550.000 mii lei, 
reprezentând prestaţii la furnizori. 

La această dată, întrucât sistemul actual de tarifare nu permite creşterea veniturilor 
proprii ale societăţii provenite din transportul călătorilor pe baza aplicării politicii tarifare 
proprii, este necesară acordarea unei subvenţii sporite de la bugetul de stat. 

 
Faţă de cele  prezentate şi având în vedere situaţia financiară a Metrorex şi gradul mare 
de subvenţionare necesar de la bugetul de stat, precum şi situaţia financiară a CFR 
Călători, propunem adoptarea unei noi politici privind stabilirea tarifelor de călătorie cu 
metroul şi a tarifelor de călătorie cu trenul, prin excepţie de la prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001, care să conducă la degrevarea bugetului de stat şi 
în egală măsură să permită continuarea asigurării serviciului de transport feroviar public 
de călători şi cu metroul. 
Prezentul proiect de ordonanță propune crearea cadrului juridic pentru o creştere coerentă 
a tarifelor de călătorie cu metroul şi a tarifelor de transport de călători pe calea ferată în 
concordanţă cu condiţiile oferite şi comparabile cu cele practicate  în  Europa. 

2. Schimbări 
preconizate 

       Scopul proiectului de act normativ este de a excepta ajustarea tarifelor de călătorie cu 
metroul şi a tarifelor de călători pe calea ferată de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, şi de adoptare a unui cadru juridic adaptat la  
contextul economic actual, fapt ce va  permite implementarea unei politici tarifare care să 
conducă  la creşterea veniturilor proprii realizate din activitatea de transport feroviar 
public de călători şi cu metroul, concomitent cu reducerea gradului de subvenţionare a 
tarifelor de călătorie cu aceste mijloace de transport de la bugetul de stat. 

       Situaţia excepţională care impune adoptarea prezentului proiect de act normativ 
potrivit art.115 (4) din Constituţie, constă în  necesitatea asigurării sumelor necesare 
pentru desfăşurarea în continuare a activităţii de transport feroviar public de călători şi cu 
metroul,  prin adoptarea  unei politici tarifare flexibile în concordanţă cu practica 
europeană.  

3. Alte 
informaţii 

            Companiile de transport cu metroul  din ţările Uniunii Europene practică tarife de 
călătorie cu metroul ale căror valori minime sunt cu peste 300% mai mari decât cele 
practicate la metroul bucureştean, în timp ce la noi se practică tarife sociale impuse de 
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actualul cadru legal prevăzut prin Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002. 
           Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Metrorex pe anul 2010 a fost aprobat 
iniţial cu un deficit de circa 83 milioane lei, fapt ce  a condus la imposibilitatea acoperirii 
a circa 32% din cheltuielile cu reparaţia materialului rulant pe anul 2010, iar faptul că 
societatea înregistrează datorii restante la plata prestaţiilor cu reparaţia materialului rulant 
în valoare de circa 136 milioane lei, din care 74 milioane lei pentru prestaţiile realizate în 
anul 2009 şi circa 62 milioane lei pentru prestaţiile realizate în anul 2010, precum şi 
faptul că prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 nu se asigură finanţarea 
prestaţiilor privind mentenanţa materialului rulant pentru perioada septembrie - 
decembrie 2011, în valoare de circa 75 milioane lei, poate determina prestatorul de 
servicii să sisteze activitatea de reparaţii material rulant, ceea ce va conduce la 
întreruperea serviciului de transport călători cu metroul. 

În anul 2011 Bugetul de venituri şi cheltuieli al CFR Călători SA a fost 
fundamentat având în vedere o majorare a tarifelor de călătorie  cu aproximativ 10% 
începând cu luna februarie. În situaţia în care subvenţia alocată pentru anul 2011 rămâne 
la nivelul de 1.028 milioane  lei, neacordarea majorării de 10% a tarifelor pentru 
transportul călătorilor pe calea ferată conduce la înregistrarea unui deficit de circa 75 mil 
lei. 
 Adoptarea prezentului proiect de act normativ este absolut necesară pentru 
creşterea veniturilor din transportul călătorilor cu metroul şi din transportul călătorilor pe 
calea ferată concomitent cu reducerea gradului de subvenţionare de la bugetul de stat.  
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Diminuarea efortului bugetar naţional prin scăderea cuantumului subvenţiei 
alocate anual de la bugetul de stat pentru transportul de călători cu metroul şi pe 
calea ferată. 

   11) Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri: 

Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 
 
 

Secţiunea a-4a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)    
 

                                                                                                                                     - mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor  
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bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat,  
      din acesta: 

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor  
sociale de   stat: 

       (i)  contribuţii de    
            asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, 
     din acesta: 

(i) cheltuieli 
de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

     b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de 
personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      c) bugetul asigurărilor 
          sociale de stat: 

(i) cheltuieli de 
personal 
(ii) bunuri şi servicii. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

3. Impact financiar, plus/ 
minus, din care: 

a) buget de stat 
b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a 
compensa scăderea veniturilor 
bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act 
normativ: 

a) acte normative în 

 
 
 
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind  regimul 
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
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vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de 
act normativ; 
b) acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispoziţii  

Concurenţei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
205/2002. 
 
 
 
b) - Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii privind 
ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul 
- Ordinul comun ministrului transporturilor şi al ministrului economiei 
şi finanţelor nr. 695/2.935 /2008 pentru aprobarea Metodologiei de 
calcul al tarifelor maximale din Tariful intern de călători pentru 
transportul de călători pe calea ferată - deservire generală 

Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi  comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Hotărâri ale curţii de 
justiţie a Uniunii Europene 
(trimiteri la doctrina juridică) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 
 
 

Secţiunea a 6-a 
                 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
 
 
 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute 
de Art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proietelor de 
acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 
561/2009. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţarii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ 
şi de Consiliul Concurenţei. 
Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi Social,  
Curtea de Conturi. 

6. Alte informaţii  Nu au fost identificate
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
 
1. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de Art. 7 
alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 
pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proietelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 561/2009. 
 

2. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementării proiectului 
de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 
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Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
Faţă de cele prezentate, am elaborat şi supunem examinării şi aprobării în forma prezentată, proiectul de 

act normativ. 
  

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII, 
 

Anca Daniela BOAGIU  
 
 
 
 
 
 

      Avizăm favorabil: 
 
MINISTRUL FINANŢELOR  PUBLICE,             MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
 
     Gheorghe IALOMIŢIANU                                    Cătălin PREDOIU 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 

Bogdan Marius CHIRIŢOIU 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Măsuri de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către 
autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/ sau 
locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 

Prezentul act normativ nu necesită masuri suplimentare de 
implementare. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 
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SECRETAR GENERAL, 
 

Gheorghe DOBRE 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, RESURSE UMANE 
DIRECTOR GENERAL, 

 
Elena Gabriela MOCANU 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI BUGET 
DIRECTOR GENERAL, 

 
Liliana MUŞAT 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ ŞI TRANSPORT FEROVIAR 
DIRECTOR, 

 
Claudiu DUMITRESCU 

 
 
 
 
 

Societatea Comercială de Transport cu Metroul  
METROREX S.A. 

DIRECTOR GENERAL, 
 

Gheorghe UDRIŞTE 
 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de 
Călători „CFR Călători” SA 

DIRECTOR GENERAL 
 

Liviu Cristian PESCARASU 
 

 



GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

 
 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 
pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, 
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 

            
 Având în vedere situaţia economică actuală a României, necesitatea 
reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, 
concomitent cu reducerea subvenţiilor de la bugetul de stat precum şi faptul că în 
ultimii trei ani subvenţiile anuale au reprezentat, pentru transportul călătorilor cu 
metroul circa 75% din necesarul fundamentat, iar pentru transportul călătorilor pe 
calea ferată au reprezentat circa 64% din necesarul fundamentat,  
 
 Ţinând cont de faptul că urmare a creşterii cheltuielilor la componentele de 
bază strict necesare întreţinerii şi reparaţiilor materialului rulant, au condus la 
înregistrarea de datorii restante la plată care au crescut an de an şi care la finele 
anului 2010 au ajuns în sumă de circa 136 milioane lei la transportul călătorilor cu 
metroul şi la circa 550 milioane lei la transportul călătorilor pe calea ferată, 
  
 Ţinând cont de faptul că la societăţile din domeniul feroviar, în 
conformitate cu obiectul de activitate, la Societatea Comercială de Transport cu 
Metroul Bucureşti “METROREX” SA care desfăşoară activităţi de transport de 
persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii de 
siguranţă a circulaţiei, în scopul satisfacerii interesului public, social şi de protecţie 
civilă, şi la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ,,CFR Călători“- 
SA care prestează serviciul public de transport feroviar de călători,  tarifele sunt 
stabilite cu avizul Oficiului Concurenţei, actualmente cu avizul Direcţiei Generale 
Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate din cadrul Ministerului 
Finanţelor  Publice, ajustarea tarifelor  acestor societăţi se poate efectua numai în 
funcţie de indicele preţurilor de consum, 
 
             Neadoptarea acestor măsuri ar conduce la creşterea pronunţată a arieratelor 
referitoare la serviciul de transport feroviar public de călători şi cu metroul, cu 
efecte directe în accentuarea blocajului economic.  
 



            Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a 
unui act normativ privind o nouă politică tarifară care să conducă la degrevarea 
bugetului de stat şi în egală măsură să permită continuarea  efectuării  serviciului 
de transport public de călători pe calea ferată şi cu metroul. 
   
            În temeiul prevederilor art.115  alin. (4) din Constituţia României, 
republicată,  
 

Guvernul României adoptă prezenta Ordonanţă de urgenţă 
 

    Art. I - Poziţia "Transport urban de călători cu metroul" şi poziţia "Transport de 
călători pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport 
internaţional)”din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind 
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 
martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
    

 
Art. II - Tarifele de călătorie cu metroul şi de transport feroviar de călători vor fi 
ajustate prin Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii în condiţiile legii. 

 
 
 
 

 
P R I  M - M I N I S T R U, 

 
EMIL BOC 


