
II. Etape de parcurs în vederea obţinerii avizului: 

După primirea răspunsului de la PROIECTANT, în funcție de punctul de vedere 

formulat, pot exista trei situații, astfel: 

1. Dacă lucrarea ce urmează a fi realizată nu interferează cu Zona minimă de 

siguranță, protecție și funcționalitate a rețelei de metrou existente sau viitoare, se întocmește 

avizul de specialitate.  

2. Dacă lucrarea ce urmează a fi realizată intră în Zona minimă de siguranță, 

protecție și funcționalitate a rețelei de metrou existente (magistrale aflate în exploatare) este 

necesară avizarea documentaţiei în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic al Metrorex S.A. 

– ocazie cu care se analizează situațiile prezentate și se decide avizarea favorabilă directă, 

avizarea favorabilă condiționată, amânarea pentru completări/ modificări sau respingerea 

documentației prezentate, soluția urmând a fi menționată în  procesul verbal al ședinței.  

Urmare deciziei C.T.E. Metrorex S.A. se întocmește avizul de specialitate 

(favorabil/ favorabil condiționat/ amânat sau respins). 

3. Dacă lucrarea ce urmează a fi realizată intră în Zona minimă de siguranță, 

protecție și funcționalitate a unei rețele de metrou viitoare, pot exista două situații: 

3.1 Magistrală de metrou cu indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.G. și 

proiect tehnic preliminar elaborat: în baza punctului de vedere al Proiectantului se întocmește și 

se înaintează Nota de prezentare și susținere a documentației direct către C.T.E. al Metrorex 

S.A.; urmare deciziei C.T.E. al Metrorex S.A. se întocmește avizul de specialitate. 

3.2 Magistrală de metrou cu indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.G. 

fără proiect tehnic preliminar: se eliberează aviz direct. 

 

Notă: Magistrală viitoare de metrou este magistrala care are indicatorii tehnico-

economici aprobați prin H.G. (cu sau fără proiect tehnic preliminar). 

 

După emiterea avizului de specialitate se va transmite o adresă de informare 

solicitantului, prin care este înștiințat despre taxa de avizare pentru verificarea documentației 

tehnice și emiterea avizului de specialitate de către Metrorex S.A. și conturile (bancă comercială, 

trezorerie) în care se poate efectua plata. 

De asemenea, este emisă factura aferentă serviciului prestat, conform tarifelor 

aprobate la nivelul Metrorex S.A. Avizul de specialitate se înmânează direct solicitantului după 

achitarea facturii emise şi prezentarea dovezii efectuării plăţii de către beneficiar. 

Solicitantul, în cazul în care construcţia intră în Zona minimă de siguranță, 

protecție și funcționalitate a rețelei de metrou, este notificat despre obligația de a obține acordul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 
 


