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R A P O R T 

privind accesul liber la informaţii de interes public, precum şi gestionarea 

şi rezolvarea petiţiilor adresate METROREX S.A. în anul 2018 

 

Activitațile de comunicare, relații cu presa și relații internaționale ale Metrorex SA s-au 

realizat în conformitate cu actele normative care le reglementează şi anume: 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 

• Hotărârea de Guvern nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 

• Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002 

• Ordinul MTI nr. 596/2009 privind difuzarea rapidă şi corectă a informaţiilor solicitate de 

mass-media 

• Ordinul MT nr. 287/27.03.2014 privind măsurile referitoare la activităţile privind relaţia cu 

mijloacele de comunicare în masă din domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor 

• Ordinul MT nr.945/19.08.2015 privind aprobarea Regulamentului de comunicare şi a modului de 

desfăşurare a activităţilor privind relaţia cu mjloacele de comunicare în masă din domeniul de 

activitate al Ministerului Transporturilor 

• Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost aprobată modificarea organigramei 

societăţii cu aplicare de la data de 01.08.2018 

• Ordinul de serviciu nr. M.02/11314/31.10.2007 privind apelurile telefonice zilnice la numărul de 

telefon 021.9264 – telefonul călătorului 

Serviciul Comunicare, Relații cu Presa și Relații Internaționale (SvCRPRI) a realizat 

activitățile de comunicare și relații cu presa în anul 2018 pe 4 componente principale: relaţia cu 
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mass-media; soluţionare petiţii; informare şi publicitate pentru proiectele cu finanţare externă;  

comunicarea pe rețelele sociale. 

 

Activitatea de comunicare și relații cu presa a societății a avut ca principal obiectiv 

transmiterea transparentă și cât mai eficientă în spațiul public a informațiilor legate de activitatea 

companiei. Serviciul CRPRI a asigurat accesul liber la informațiile de interes public prin acțiuni 

specifice (comunicate și informări de presă, corespondență directă, interviuri, conferință de presă, 

campanii, evenimente, difuzare de materiale de interes public). 

 

 

I.  Relaţia cu mass-media 

 

Gestionarea relaţiei directe cu mass-media, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, prin 

intermediul Serviciului Comunicare, Relații cu Presa și Relații Internaționale: s-a răspuns în scris 

unui număr de 162 de solicitări de informaţii public venite din partea reprezentanților presei. 

Răspunsurile au fost trimise cu aprobarea directorului general al Metrorex și au fost întocmite în 

baza documentelor/informațiilor tehnice puse la dispoziție de către direcţiile şi serviciile de resort 

din cadrul societății. Evidenţa solicitărilor şi a răspunsurilor comunicate s-a realizat atât electronic 

cât şi în format tipărit. 

Se menționează faptul că SvCRPRI a răspuns în termen legal tuturor solicitărilor de informaţii 

publice, datale transmise s-au reflectat în presa scrisă şi audio-vizuală. 

 

 

S-au organizat 14 acțiuni de presă (interviuri cu managementul superior și angajați, reportaje, 

vizite cu presa, vizite sociale) reflectate în presa scrisă, televiziuni, radio, social media.  

S-a comunicat direct, telefonic/on-line, cu reprezentanți ai mass media (presa scrisă, televiziuni, 

radio, social media) pe subiecte precum:  

 

• proiectele viitoarelor linii de metrou precum şi stadiul lucrărilor (terminalul multimodal 

Străulești, instalații noi de taxare, stadiul lucrărilor pe M5, M6, M4); 

• diferite aspecte ale îmbunătăţirii serviciilor de transport cu metroul;  

• informaţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;  

• dotări pentru persoanele cu dizabilităţi; 

• situaţii de urgenţă cauzate de accidente, suicid, defectări de trenuri, deranjamente ale 

instalaţiilor de cale sau tunel, evacuarea călătorilor la identificarea unui colet suspect. 

 

 

S-au redactat şi prezentat 242 buletine informative mass-media, pentru informarea zilnică a 

managementului superior (C.A, directorul general şi directorii executivi) conținând ştiri referitoare 

la Metrorex, apărute pe fluxurile agenţiilor de presă, emisiunilor de radio, televiziune si social 

media.  

 

 

Au fost elaborate 41 comunicate de presă, publicate pe site-ul Metrorex, transmise agenţiilor de 

presă, televiziuni, posturi radio, publicatii tipărite şi on-line, social media.  
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II. Activităţi de rezolvare a petiţiilor 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

 

În perioada ianuarie - decembrie 2018 au fost primite, înregistrate şi soluţionate 2256 de petiţii 

(solicitari, propuneri, reclamații scrise și reclamații prin telefonul călătorului).  

 

SvCRPRI a delimitat reclamațiile de restul solicitărilor, propunerilor, etc. 

 

Documentele de evidenţă a activităţii de rezolvare a petiţiilor adresate SC Metrorex SA, 

însumează circa 5000 file, reprezentând statistici, centralizatoare, rapoarte.  

Din numărul total de 2256 de petiţii 1166 sunt reclamaţii scrise. 

 

 

Reclamațiile au avut ca subiecte generale:                   

1. interval succedare între trenuri....................................................................................................183 

                 

2. condiții de transport în trenuri………….......................................................................................63

    

3. spații publice din stațiile de metrou..............................................................................................513

     

4. atitudine personal..........................................................................................................................127

        

5. alte informații referitoare la metrou (extindere metrou, lucrări în execuție, tarifare Metrorex, 

situație financiar-administrativă) .....................................................................................................280 

                                                                                          Total reclamaţii  .....................1166 

Solicitări de informații de interes public (excepție presă, propuneri, sesizări) ……………...473 

 

            Prin telefonul călătorului:..............................................................................................................617          

 

Total petiţii:                            2.256 
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III.  Măsuri luate în urma reclamaţiilor pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite 

utilizatorilor transportului în comun cu metroul (exemple): 

 

• Direcția Comercială: 

- s-a reinstruit personalul comercial privind comportamentul în relația cu publicul călător și 

privind respectarea obligațiilor de serviciu; 

- s-au restituit călătorilor banii pentru cartelele emise cu întârziere de automatele de vândut 

cartele; 

- s-a sesizat firma de pază privind neîndeplinirea de către agenții de pază a sarcinilor de 

serviciu; 

- s-a participat la o întâlnire cu reprezentanții Patronatului European al Întreprinzătorilor cu 

dizabilități privind emiterea unui card social destinat persoanelor cu dizabilități; 

- s-au deschis mai multe case speciale pentru emitere titluri de calatorie elevi/studenți; 

- s-a prelungit programul de lucru la case speciale pentru emitere titluri de calatorie 

elevi/studenți; 

- suplimentarea personalului de la casele speciale pentru emiterea titlurilor de calatorie 

elevi/studenți; 

- s-a luat măsura asigurării activității comerciale la stația Jiului (accesul spre strada Jiului), în 

situația, în care, conform graficului de lucru, există două persoane care lucrează în stația 

respectivă; 

- s-au efectuat demersurile necesare reconfigurării porţilor de acces la staţiile Pipera şi  

Apărătorii Patriei respectiv au fost inversate sensurile de intrare în staţie sau de ieşire din 

staţie în urma analizei fluxurilor de călători; 

- s-au făcut demersuri pentru implementarea proiectului pentru plata cu cardul bancar 

contactless la turnicheti 

- au fost actualizate informaţiile de pe site-ul Metrorex şi de pe infochioşcurile instalate în 

staţii; 
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- s-a întocmit şi a fost înaintată toată documentaţia în vederea achiziţionării a încă 6 seturi de 

echipamente pentru punctele de vânzare, încărcare/reîncărcare a titlurilor de transport, din 

staţiile nemodernizate. 

 

 

• Direcția Exploatare: 

- pentru efectuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor de siguranţă a traficului pe tronsonul 

Străuleşti – Parc Bazilescu, prin introducerea temporară a graficului de circulație, pe 

Magistrala 4 (01.03-30.04.2018) s-a creat premisa asigurării unui interval de 7 – 8 minute şi 

creşterea  gradului de siguranţă şi confort pentru publicul călător, după finalizarea lucrărilor; 

- s-au introdus trenuri suplimentare în special la orele de vârf pentru a micșora intervalul de 

urmărire între trenuri, ca măsură de fluidizare a traficului; 

- s-a reistruit personalul conducere tren privind comportamentul în relația cu publicul călător 

și pentru respectarea obligațiilor de serviciu; 

- a fost verificată existența pictogramelor de interes public în tot parcul de trenuri și acolo 

unde s-a constat lipsa acestora, au fost montate altele; 

- a fost emis un ordin de serviciu cu privire la anunțurile făcute în tren de către personalul de 

conducere tren. 

 

 

• Direcția Infrastructură și Sisteme Informatice: 

- s-a demarat procedura de achiziție privind realizarea lucrărilor de modernizare SP-uri la 

Depoul Pantelimon si remiza Pipera; 

- s-a demarat procedura internă pentru modernizare lifturi 1 Mai si Gara de Nord 2 în vederea 

prelungirii duratei de viață;  

- au fost efectuate lucrări de reabilitare sisteme de conducte pentru evacuarea apei uzate la 

canalizarea orăşenească, inclusiv decopertări şi refacere carosabil şi spaţii verzi  pentru SP1 

Grozavesti, SP2 Timpuri Noi, SP1 Constantin Brancoveanu, Interstatia Piata Muncii-

Iancului; 

- au fost efectuate lucrări de modernizare instalație de ventilație și climatizare aferente secției 

LT1 din stația de metrou Nicolae Grigorescu; 

- s-au efectuat revizii tehnice la instalaţiile de iluminat şi forţă din 14 staţii iar formaţiile 

specializate şi laboratoarele au efectuat revizii tehnice, lucrări curente şi  măsuratori la 

instalaţiile de  medie şi joasă tensiune din 13 staţii; 

- pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație a trenurilor, în perioada 31 august – 3 

septembrie 2018, au fost efectuate lucrări de modernizare și înlocuire a aparatelor de cale 

(macazuri) în stația Pipera; 

- în perioada 14.09.2018 – 18.09.2018, au fost efectuate reparații la accesul A (intersectie 1 

Decembrie 1918 cu Blv. Theodor Pallady) al statiei de metrou 1 Decembrie 1989. 

 

 

• Direcția Tehnică și Investiții: 

- Proiect pentru extinderea Magistralei 2 de metrou în zona Berceni, derulat împreună cu 

Primăria Sectorului 4; 

- Redarea traficului la suprafață  pe Splaiul Independenței; 

- Darea în exploatare a parcării de la Străulești, pentru decongestionarea traficului din 

capitală. 

 

Cetățenii pot contacta societatea prin: telefonul călătorului (021-9264) sau e-mail 

contact@metrorex.ro, prin registratura aflată la sediul societății Blv. Dinicu Golescu, nr. 38,     

sector 1, București. 

 

 

 

mailto:contact@metrorex.ro
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Feedback-ul de la călători 

 

Societatea a primit mulțumiri din partea călătorilor prin 304 petiții, adresate în general 

pentru răspunsul prompt al societății față de sesizările și propunerile acestora; mulţumirile 

reprezintă o dovadă a satisfacţiei clienţilor faţă de prestaţia societății, faţă de implicarea activă în 

proiectele de dezvoltare şi modernizare şi faţă de promptitudinea şi corectitudinea comunicării cu 

publicul. 

 

 În anul 2018 au fost validate 180.266.292 titluri de călătorie şi raportat la numărul de 1166 

reclamații, reprezintă 1 reclamație la 155.116 experiențe de călătorie. Se apreciază astfel 

conformitatea procedurilor de tratare a sesizărilor cu politica şi obiectivele societăţii, explicit 

orientată către client şi satisfacţia acestuia. 

Situaţia validărilor repartizată pe magistrale se prezintă astfel: 

➢ M2              69.464.071 călătorii 

➢ M1şi M3    104.768.576 călătorii 

➢ M4             6.033.645 călătorii 

 

 

 

 

III. Informare şi publicitate pentru proiectele cu finanţare externă 

 

1. „Linia de metrou Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea 

Ialomiţei” 

2. „Magistrala 4. Racord 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti” 

3. „Îmbunătăţirea serviciilor de transport public cu călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni 

– Pipera” 

4. „Modernizarea instalaţiilor fixe pe Magistralele 1,2,3 şi TL de metrou: Instalaţii de control 

acces” 

5. „Studiu de pre-fezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru construcţia liniei 4 de metrou – 

tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român”. 

 

 

 

IV. Elaborarea conţinutului editorial pentru secţiunile de pe site-ul Metrorex dar și de 

pe pagina oficială de facebook 

 

Prin intermediul secţiunii „Pagina Călătorului”, publicul a fost permanent informat în 

legătură cu acţiunile, proiectele și evenimentele desfăşurate în spaţiile Metrorex. Tot la această 

secțiune au fost publicate scrisori din partea călătorilor dar şi răspunsurile administraţiei, astfel 

Metrorex a menţinut legătura cu publicul călător. 

Totodată, societatea publică informațiile de interes public pe website, conform 

reglementărilor în vigoare. 

De asemenea, pe pagina oficială de facebook a Metrorex, 

https://www.facebook.com/metrorexoficial.ro/, se publică noutățile din activitatea societății pentru  

o informare corectă și prompă a cetățenilor. 

 

 

V.  Măsuri și acțiuni de îmbunătățire a activitații Serviciului Comunicare, Relații cu 

Presa și Relații Internaționale 

 

1. Reinstruirea personalului din cadrul Serviciului Comunicare, Relații cu Presa și Relații 

Internaționale privind asigurarea unui serviciu de calitate în beneficiul clienţilor Metrorex, prin 

implicare activă la transpunerea în practică a deciziilor managementului și transmitere 

https://www.facebook.com/metrorexoficial.ro/
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transparentă a informațiilor către public. Personalul va fi instruit permanent să adopte o atitudine 

orientată spre publicul călător și către reprezentanții mass-media, pentru a câştiga şi a menţine 

încrederea acestuia în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea societăţii Metrorex; 

2. Implementarea unor acţiuni corective stabilite la recomandările auditului intern sau extern; 

3. Asigurarea resurselor umane și materiale pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

4. Revizuirea procedurilor, acolo unde e cazul. 

 

VI.  Obiectivele propuse pentru anul 2019 

 

1. Creșterea  gradului de informare asupra proiectelor de investiții aflate în derulare sau în 

pregătire, prin creșterea numărului de reportaje, interviuri, pe tot anul 2019 față de anul 2018. 

Responsabili: Specialiști Relații Publice și Comunicare; 

2. Creșterea  gradului de conștientizare a publicului asupra regulilor de călătorie cu metrou prin 

publicarea de postări pe pagina de facebook a societății, pe tot anul 2019 față de anul 2018. 

Responsabili: Specialiști Relații Publice și Comunicare; 

3. Creșterea  numărului de reportaje pentru mediatizarea parcării Străulești, pe tot anul 2019 față 

de anul 2018. Responsabili: Specialiști Relații Publice și Comunicare; 

4. Reinstruirea personalului din cadrul Serviciului Comunicare, Relații cu Presa și Relații 

Internaționale privind asigurarea unui serviciu de calitate în beneficiul clienţilor Metrorex, prin 

implicare activă la transpunerea în practică a deciziilor managementului și transmitere 

transparentă a informațiilor către public. Personalul va fi instruit permanent să adopte o 

atitudine orientată spre publicul călător și către reprezentanții mass-media, pentru a câştiga şi a 

menţine încrederea acestuia în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea societăţii Metrorex, 

prin participarea la cursuri de specialitate a personalului SvCRPRI.  Responsabil: Șef Serviciu; 

5. Revizuirea procedurilor, acolo unde este cazul. Responsabil: RMC; 

6. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate 

cu standardul SR EN ISO 9001:2015 prin înregistrarea cu zero neconformităţi în urma 

auditului intern din 2019. Responsabil: RMC. 

 

 


