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Lista prestaţiilor realizate  de Metrorex către terţi şi tarifele minimale aferente acestora   

 

Nr. 

crt. 
Prestaţia UM 

Tarif valabil începând cu 

26.01.2023 

(fără TVA) 

1 Prelungirea programului de circulaţie pentru 1 oră sau parte dintr-o oră  oră 186.107,87 lei 

2 

Eliberare aviz de amplasament/eliberare aviz de informare pentru documentațiile de 

executare a construcţiilor la limita zonei de siguranţă , protecţie şi funcţionalitate a 

metroului 

documentaţie 290 lei 

3 
Participarea specialiştilor Metrorex în comisiile de omologare tehnică a produselor 

feroviare 
persoana/zi 765 lei 

4 
Furnizarea de servicii de consultanţă pentru elaborarea caietelor de sarcini şi specificaţiilor 

tehnice pentru produse / servicii feroviare la reţeaua de metrou 
oră 300 lei 

5 
Eliberarea acordului de efectuare  a încercării produselor în exploatare/emiterea acordului 

de principiu privind  utilizarea produselor / serviciilor feroviare la Metrorex 
acord 415 lei 

6 
Participare la urmărire în exploatare, probe funcţionale şi / sau tehnologice a trenurilor şi 

echipamentelor 
oră 79 lei 

7 
Urmărirea stadiului de construcţie montaj şi exploatare a liniilor , tunelurilor şi construcţii 

speciale 
zi 1.075 lei 
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8 

Avizarea/aprobarea documentaţiei tehnice a produselor / serviciilor feroviare critice, 

supuse omologării / agrementării tehnice feroviare prezentate de terţi, avizări caiete de 

sarcini ale unei autorităţi contractante terţe, pentru toate clasele de risc conf. OTM 

290/2000 

pag 155 lei 

9 
Însoţirea şi asistenţă tehnică pentru decorare/redecorare/neutralizare cu afişe şi 

reclame publicitare în vagoanele de metrou 
ora 383 lei 

10 Închiriere  drezină  zi 3.015 lei 

11 Închiriere defectoscop ultrasonic zi 3.165 lei 

12 Închiriere cărucior măsurat calea zi 3.015 lei 

13 
Asistenţă tehnică pentru  decorarea/ redecorare/neutralizare  cu  publicitate în  staţiile  de 

metrou  

 

oră/zi 

oră /noapte  

oră/zi/festive 

oră/noapte/festive 

Manoperă agent staţie 

175 lei 

200 lei 

225 lei 

255 lei 

14 Multiplicare documente 
pag 

pag 

0,70 lei A4 

1,10 lei A3 

15 
Însoțire și asigurare asistență tehnică la lucrările efectuate de terți în instalațiile proprii de 

telecomunicații (intervenții) 
oră 215 lei 

16 
Însoțire și asigurare asistență tehnică la lucrările efectuate de terți în instalațiile proprii de 

telecomunicații (lucrări de montaj/pozare cabluri) 
oră 315 lei 

17 Închiriere LDH oră 1.246 lei 
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18 Instruire şi verificare mecanici LDH oră 899 lei 

19 Închiriere vagon  pentru transport materiale oră 160 lei 

20 Transport şină / 1 boghiu oră 160 lei 

21 Închiriere vagonet motor  oră 400 lei 

22 Recomandări pentru furnizorii de produse/servicii  feroviare recomandare  1.195 lei 

23 
Rapoarte de comportare în exploatare a produselor/echipamentelor/instalaţiilor introduse 

pe reţeaua de metrou 
raport 1.195 lei 

24 Închiriere maşină de tăiat şina oră 575 lei 

25 Închiriere maşină de găurit şina oră 1.210 lei 

26 Închiriere maşină de tirfonat/bulonat (strâns tirfoane/buloane) oră 655 lei 

27 Închiriere maşină de tirfonat/bulonat (înlocuit tirfoane/buloane) oră 1.335 lei 

28 Închiriere pompă injecţii poliuretanice oră 415 lei 

29 Închiriere pompă injecţie cu suspensii oră 550 lei 

30 Lucrări de măsurători topo pentru calea de rulare şi tunel oră 560 lei 

31 Închiriere ciocan electric de burat oră 150 lei 

32 Închiriere tipar de măsurat calea oră 160 lei 
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33 Asistenţă tehnică a personalului de specialitate oră 915 lei 

34 Servicii de măsurare a căii de rulare cu căruciorul de măsurat calea zi 3.330 lei 

35 Închiriere utilaj multifuncţional pentru piese grele, cu tren de rulare rutier şi CF zi 3.680 lei 

36 Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ + emitere buletin PRAM lucrare 712 lei 

37 
Măsurare rezistență de izolație a conductorilor sau cablurilor electrice de joasă tensiune 

per circuit și emitere buletin PRAM 
lucrare 593 lei 

38 
Verificarea continuității nulului de lucru de la tablouri electrice la utilaje/prize și nulului 

de protecție de la utilaje/prize la centura de împământare + emitere buletin PRAM 
lucrare 593 lei 

39 Verificarea funcționării protecției diferențiale RCD per circuit + emitere buletin PRAM lucrare 475 lei 

40 Verificări termografice + raport de verificare lucrare 475 lei 

41 
Însoțire și asigurare asistență tehnică la lucrările efectuate de terți în instalațiile de 

electroalimentare 
oră 134 lei 

42 
Verificarea şi întreţinerea unui detector de incendiu (conectat la reţeaua de detecţie 

incendii METROREX) 
lună 7,68 lei 

43 Decontare/Reconectare branșament lucrare 127 lei 

44 Demontare sau montare cu sigilare contor de energie electrică monofazat lucrare 137 lei 

45 Demontare sau montare cu sigilare contor de energie electrică trifazat lucrare 233 lei 

46 
Demontare și montare cu sigilare contor de energie electrică monofazat la o 

singură deplasare a personalului 
lucrare 171 lei 

47 Demontare și montare cu sigilare contor de energie electrică trifazat la o singură lucrare 222 lei 
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deplasare a personalului 

48 Etalonare metrologică contor monofazat lucrare 265 lei 

49 Etalonare metrologică contor trifazat lucrare 410 lei 

50 Verificare în teren și sigilare contor de energie electrică la solicitare lucrare 125 lei 

51 Citire contor de energie electrică        lucrare 15 lei 

52 Realizare branșament oră 237 lei 

53 Montare contor de energie electrică pentru locurile de consum nou înființate oră 237 lei  

54 
Utilizare scări rulante şi lifturi în cazul prelungirii programului normal de 

funcţionare cu 1 oră 
oră 10.632 lei 

55 Mentenanța lifturilor din staţiile de metrou urcare/coborâre 0,40 lei 

57 Mentenanța instalațiilor de stingere incendii cu sprinklere sprinkler/lună 9 lei 

58 
Executarea de lucrări de racordare la reţeaua de alimentare cu apă a metroului către 

terţi consumatori 
lucrare 821 lei 

59 Conectare / reconectare la alimentarea cu apă a terţilor consumatori lucrare 77 lei 

60 Deconectare de la alimentarea cu apă a terţilor consumatori lucrare 57 lei 

61 Montarea/demontarea apometrelor către terţi consumatori lucrare 59 lei 

56 Mentenanța escalatoarelor din staţiile de metrou urcare/coborâre 0,35 lei 
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62 Montarea apometrelor către terţi consumatori la o instalaţie existentă necontorizată lucrare 265 lei 

63 Citirea indexurilor contorilor de apă lucrare 20 lei 

64 
Verificarea instalaţiilor de apă-canal utilizate de terţi consumatori în vederea 

racordării la reţeaua de alimentare cu apă a metroului 
lucrare 39 lei 

65 
Verificarea zilnică de către personalul turant a grupurilor sanitare utilizate de alți 

agenți economici din Depoul Străulești 
lucrare/lună 2.072 lei 

66 
Mentenanța trimestrială a grupurilor sanitare utilizate de alți agenți economici din 

Depoul Străulești 
lucrare/trimestru 514 lei 

67 Apă potabilă mc 12,96 lei 

68 Canalizare mc 5,47 lei 

Filmare şi promovare produse în spaţiul metroului 

69 Însoţirea echipelor de filmare / fotografiere  oră 110 lei 

70 Taxă filmare / fotografiere cu caracter  artistic şi documentar ( pe timp de zi) oră 200 lei 

71 Taxă pentru promovare produse (sampling, împărţire produse, flyere, etc.) promoter/oră 225 lei 

72 Taxa amplasare stand, vitrine, totem, etc. pentru promovare produse (în jur de 1 mp) buc/oră 240 lei 

73 Taxa acces terminal multimodal pentru  evenimente, filmări în scop comercial oră 400 euro 

74 Taxa acces staţie pentru  evenimente, filmări în scop comercial oră 800 euro 

75 Închiriere tren vechi tip IVA pentru filmare evenimente, filmări în scop comercial oră 1.100 euro 
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76 Închiriere tren tip Bombardier sau CAF pentru evenimente, filmări în scop comercial oră 1.600 euro 

77 
Închiriere spaţii interioare şi exterioare dintr-un tren tip CAF pentru amplasare mesaje 

publicitare 
lună 4.000 euro 

78 
Închiriere spaţii interioare şi exterioare dintr-un tren tip Bombardier pentru amplasare 

mesaje publicitare 
lună 3.800 euro 

79 Închiriere spaţii interioare dintr-un tren tip CAF pentru amplasare mesaje publicitare lună 2.500 euro 

80 
Închiriere spaţii interioare dintr-un tren tip Bombardier pentru amplasare mesaje 

publicitare 
lună 2.350 euro 

81 
Taxa amplasare panou deasupra bateriilor de scaune din staţiile de metrou pentru 

promovare produse 
faţă/lună 150 euro 

82 Taxa amplasare mesaje publicitare pe aparatele de taxare buc/lună 30 euro 

83 Taxa amplasare mesaje publicitare pe pereţii exteriori ai lifturilor de la suprateran buc/lună 1.500 euro 

84 
Închirierea suprafețelor aferente cabinelor de control acces pentru amplasare mesaje 

publicitare  

cabină stație tip A/lună 

 

cabină stație tip B/lună 

 

cabină stație tip C/lună 

120 euro 

 

 

90 euro 

 

 

70 euro 

 

 

 


