
 
 

 

 

Anexa 6 

Situaţia solicitărilor de presă soluţionate în perioada 01.01 – 31.12.2015 

 

Nr. 

crt. 

Nr./data 

secretariat 
Solicitant Conţinut solicitare Data răspuns Data preluării în media Obs. 

1.  99/06.01.2015 
România Liberă 

(Andreea Pocotolă) 

În ce stadiu se află lucrările de la 

M5 secţiunea Eroilor- Râul 

Doamnei?  

03.02.2015 
10.02.2015 

http://www.romanialibera.ro/economie/companii/ancheta-sri-la-

metrorex-366868 
neutru 

2.  207/08.01.2015 
Gândul 

(Andreea Ofiţeru) 

Filmare şi informaţii despre 

lucrările de la M5 de metrou 

Drumul Taberei - Eroilor în 

vederea realizării unui reportaj. 

14.01.2015 

19.01.2015 

http://www.gandul.info/reportaj/atentie-se-inchid-usile-cand-

urmeaza-statia-drumul-taberei-reportaj-din-subteran-de-unde-

utilajele-varvara-si-filofteia-se-pregatesc-sa-iasa-la-suprafata-

tunelul-de-la-magistrala-5-e-aproape-gata-13766161 

pozitiv 

3.  208/08.01.2015 
Ziarul Bursa 

(Alina Toma Vereha) 

Cât la sută din totalul lucrărilor la 

M5 sunt executate? Cât s-a cheltuit 

din fonduri europene pentru acest 

proiect? 

22.01.2015 

26.01.2015 

http://www.bursa.ro/directorul-metrorex-avem-nevoie-de-1-6-

miliarde-de-lei-pentru-finalizarea-metroului-din-drumul-

ta...&s=companii_afaceri&articol=259101.html 

neutru 

4.  259/09.01.2015 

B365 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

Când se va relua traficul în Drumul 

Taberei? 
23.01.2015 

27.01.2015 

http://www.click.ro/news/bucuresti/foto-exclusiv-am-parcurs-o-

statie-pe-jos-2-minute-reporterii-click-au-coborat 
neutru 

5.  16095/05.12.2015 
Jurnalul de afaceri 

(Roxana Jiloveanu) 

Care sunt cele mai importante 

momente din istoria Metrorex? 

Care este stadiul lucrărilor la 

Magistrala 5? Ce cifră de afaceri a 

înregistrat Metrorex în 2014? 

16.01.2015 

04.02.2015 

http://www.mediafax.ro/economic/metrorex-estimeaza-venituri-de-

683-4-milioane-lei-in-acest-an-cu-8-7-peste-nivelul-din-2014-

13801923 

pozitiv 

6.  578/19.01.2015 
Click 

(Andreea Dancu) 

Accesul în subteran, pe şantierul  

M 5 pentru realizarea unui reportaj 

despre stadiul lucrărilor. 

21.01.2015 

26.01.2015 

http://www.bursa.ro/directorul-metrorex-avem-nevoie-de-1-6-

miliarde-de-lei-pentru-finalizarea-metroului-din-drumul-

ta...&s=companii_afaceri&articol=259101.html 

pozitiv 

7.  351/12.01.2015 

Bursa             

(Alina Toma 

Vereha) 

Câţi călători circulă zilnic la staţia 

de metrou Pipera? Care sunt top 5 

staţii cu cel mai mare flux de 

călători?   

23.01.2015 

 

09.09.2015 

http://www.b365.ro/topul-statiilor-de-metrou-din-bucuresti-dupa-

numarul-de-calatori-statia-surpriza-de-pe-locul-i_234522.html 

pozitiv 

8.  762/20.01.2015 
Wall-Street.ro 

(Patrick Vrabie) 

Informaţii despre stadiul lucrărilor 

la M5. 
23.02.2015 

06.02.2015 

http://www.wall-street.ro/articol/Social/179385/cand-vom-circula-

cu-metroul-in-drumul-taberei-foto.html 
neutru 

9.  722/20.01.2015 
Ştiriflux.ro 

(Iulia Szekely) 

Care este stadiul proiectului privind 

mutarea Metrorex la PMB? Care 

este stadiul lucrărilor pe fiecare 

şantier aflat în lucru? Ce alte 

03.02.2015 

20.02.2015 

http://www.stiriflux.ro/actualitate/actualitate-cand-se-vor-putea-

folosi-metrourile-din-drumul-taberei-si-straulesti/ 

 

pozitiv 

http://www.gandul.info/reportaj/atentie-se-inchid-usile-cand-urmeaza-statia-drumul-taberei-reportaj-din-subteran-de-unde-utilajele-varvara-si-filofteia-se-pregatesc-sa-iasa-la-suprafata-tunelul-de-la-magistrala-5-e-aproape-gata-13766161
http://www.gandul.info/reportaj/atentie-se-inchid-usile-cand-urmeaza-statia-drumul-taberei-reportaj-din-subteran-de-unde-utilajele-varvara-si-filofteia-se-pregatesc-sa-iasa-la-suprafata-tunelul-de-la-magistrala-5-e-aproape-gata-13766161
http://www.gandul.info/reportaj/atentie-se-inchid-usile-cand-urmeaza-statia-drumul-taberei-reportaj-din-subteran-de-unde-utilajele-varvara-si-filofteia-se-pregatesc-sa-iasa-la-suprafata-tunelul-de-la-magistrala-5-e-aproape-gata-13766161
http://www.gandul.info/reportaj/atentie-se-inchid-usile-cand-urmeaza-statia-drumul-taberei-reportaj-din-subteran-de-unde-utilajele-varvara-si-filofteia-se-pregatesc-sa-iasa-la-suprafata-tunelul-de-la-magistrala-5-e-aproape-gata-13766161
http://www.wall-street.ro/articol/Social/179385/cand-vom-circula-cu-metroul-in-drumul-taberei-foto.html
http://www.wall-street.ro/articol/Social/179385/cand-vom-circula-cu-metroul-in-drumul-taberei-foto.html
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Nr. 

crt. 

Nr./data 

secretariat 
Solicitant Conţinut solicitare Data răspuns Data preluării în media Obs. 

investiţii vor fi derulate în 2015? 

10.  829/22.01.2015 
Digi 24 

(Cristina Sbîrn) 

Care este termenul pentru 

finalizarea Magistralei 5? Când 

vor începe săpăturile de la Eroilor 

spre Academia Militară? 

22.01.2015 

26.01.2015 

http://www.bursa.ro/directorul-metrorex-avem-nevoie-de-1-6-

miliarde-de-lei-pentru-finalizarea-metroului-din-drumul-

ta...&s=companii_afaceri&articol=259101.html 

pozitiv 

11.  22.01.2015 

B365 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

Materiale în urma unui interviu 

realizat cu directorul general, Aurel 

Radu. Subvenţii insuficiente, 

finalizarea săpăturilor la Magistrala 

5 şi pasaj pietonal la staţia Piaţa 

Unirii 2. 

22.01.2015 

28.01.2015 

29.01.2015 

http://www.b365.ro/metroul-de-drumul-taberei-tunelul-de-la-

magistrala-5-a-metroului-e-aproape-gata_223891.html 

 

http://www.romaniatv.net/accesul-la-statia-de-metrou-unirii-2-

inchis-partial-pentru-construirea-unui-pasaj-catre-magazinul-

unirii_196860.html 

pozitiv 

12.  1114/28.01.2015 

Economica.net 

(Florin Cojocaru) 

MT 

Informaţii despre o posibilă anchetă 

cu privire la neregularităţile în 

funcţionarea materialului rulant la 

Metrorex, legat de trenurile de 

metrou CAF. 

03.02.2015 
26.02.2015 

http://www.economica.net/seful-ratb-vrea-majorarea-pretului-unei-

calatorii-la-2-lei_96996.html 
neutru 

13.  1328/02.02.2015 
Mediafax 

(Ioan Dornescu) MT 

Valoarea totală a celor două 

proiecte M4 şi M5? Când ar putea 

începe lucrările la M6? Ce valoare 

au avut investiţiile în 2014? 

 

17.02.2015   

14.  1667/09.02.2015 
Adevărul 

(Cristina Răduţă) 

Este adevărat că trenurile CAF au 

probleme, lipsesc piese şi cad 

şuruburile? Este adevărat că a 

început o anchetă a SRI-ului şi 

Poliţiei? 

09.02.2015 
24.02.2015 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/zece-lucruri-trebuie-stii-despre-

metroul-bucuresti-1_54eb2af0448e03c0fde72658/index.html 
neutru 

15.  1668/09.02.2015 
Realitatea TV 

(Alina Ciobanu)MT 

Au fost sesizate defecţiuni la 

trenurile CAF? Când au fost ele 

achiziţionate? La câte revizii au 

fost supuse trenurile? Sunt în 

garanţie? 

09.02.2015 

11.02.2015 

http://www.b365.ro/metrorex-despre-noile-trenuri-de-metrou-au-

parcurs-pana-acum-peste-900-000-km-revizia-se-face-

zilnic_224778.html 

pozitiv 

16.  1666/09.02.2015 
Libertatea 

(Mihai Oprea) 

Punctul de vedere al Metrorex 

despre defecţiunile apărute la 

noile trenuri CAF.  

09.02.2015 

20.02.2015 

http://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_proiecte-

19426756-magistrala-m5-metrou-drumul-taberei-eroilor-2-cati-ani-

aici-statia-metrou.htm 

neutru 

17.  1665/09.02.2015 
Digi 24 

(Cristina Sbârn) 

Cât de des intră trenurile CAF la 

verificări? Lipsesc piese din 

trenurile CAF?  Care este stadiul 

licitaţiei pentru achiziţia de trenuri 

de metrou pentru M5? 

24.02.2015 

09.03.2015 

http://www.economica.net/licitatia-de-350-de-milioane-de-euro-

pentru-noile-trenuri-metrorex-pare-sa-se-amane-din-nou-fara-

ex_97558.html 

 

neutru 

http://www.economica.net/seful-ratb-vrea-majorarea-pretului-unei-calatorii-la-2-lei_96996.html
http://www.economica.net/seful-ratb-vrea-majorarea-pretului-unei-calatorii-la-2-lei_96996.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/zece-lucruri-trebuie-stii-despre-metroul-bucuresti-1_54eb2af0448e03c0fde72658/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/zece-lucruri-trebuie-stii-despre-metroul-bucuresti-1_54eb2af0448e03c0fde72658/index.html
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18.  1898/13.02.2015 

Hotnews.ro 

(Victor Cozmei)MT 

 

Proiect al MT de reabilitarea 

centurii feroviare a Capitalei.Care 

sunt paşii pentru finalizarea acestui 

proiect pentru realizarea unor 

puncte indermodale între operatorii 

CFR, Metrorex? 

17.03.2015 

24.03.2015 

http://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-

19721782-ales-proiectul-trenului-urban-reabilitarea-centurii-

feroviare-bucurestiului-anuntat-proiect-gata-implementare-2012-

dar-pierdut-drum-intre-timp.htm 

neutru 

19.  2161/19.02.2015 

Ziarul Financiar 

(Andreea Neferu)prin 

MT 

Informaţii despre cifra de 

afaceri,profit operaţional, profit, 

număr angajaţi, datorii şi cheltuieli 

pentru investiţii ale Metrorex pentru 

anii 2013,2014? 

24.02.2015 
25.02.2015 

http://transporter.ro/s-14684-Stiri-2014--un-an-f%C4%83r%C4%83-

pierderi-pentru-Metrorex 

neutru 

20.  2199/20.02.2015 

PRO TV       

(Vitalie Cojocari) 

MT 

Ce investiţii în infrastructură va 

mai face Metrorex? Când vor 

începe lucrările la linia de metrou 

spre Aeroportul Otopeni? 

20.02.2015 

25.02.2015 

http://www.b365.ro/proiectarea-magistralei-6-aproape-de-final-

cand-ar-putea-fi-gata-metroul-pana-la-aeroportul-

otopeni_224016.html 

neutru 

21.  2312/23.02.2015 
Economica.net 

(Florin Cojocaru) 

Transmiterea modelelor de tren cu 

care participă firmele selectate la 

licitaţie pentru furnizarea a 43 de 

unităţi pentru M5 de metrou. 

02.03.2015 

20.02.2015 

http://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_proiecte-

19426756-magistrala-m5-metrou-drumul-taberei-eroilor-2-cati-ani-

aici-statia-metrou.htm 

negativ 

22.  3006/10.03.2015 
Evenimentul Zilei 

(Mara Răducanu) 

S-a confruntat sau se confruntă 

Metrorex cu problema şobolanilor? 

Există un contract cu o firmă de 

deratizare? Ce buget are alocat 

Metrorex pentru deratizare? 

17.03.2015 
25.03.2015 

http://www.evz.ro/exclusiv-dezastrul-pe-care-l-lasa-in-urma-lui-

nababul-de-la-metrorex.html 
negativ 

23.  3025/10.03.2015 
Economica.net 

(Florin Cojocaru) 

Care au fost ofertele pentru cele 51 

de trenuri CAF şi care au fost 

firmele descalificate? Din ce surse 

provin banii cu care se vor achita 

trenurile? 

20.03.2015 

23.03.2015 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/nebuloasele-dosarul-achizitiei-

trenuri-metrou-locul-criterii-firesti-aparut-cerinte-neuzuale-

1_550eea5a448e03c0fdcc7456/index.html 

neutru 

24.  3157/12.03.2015 

B365 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

Câte cartele de 62 de călătorii au 

fost vândute în 2014? De ce a decis 

Metrorex să scoată cartela de 62 de 

călătorii? 

15.03.2015 
12.03.2015 

http://www.b365.ro/se-scumpeste-calatoria-cu-metroul-de-la-28-

martie-cat-va-costa-o-calatorie_226635.html 
neutru 

25.  3173/12.03.2015 

Ziarul Click 

(Dan Brumar) 

 

Metrorex are în desfăşurare un 

proiect de renovare a staţiilor de 

metrou? Pentru realizarea lucrărilor 

se vor inchide staţiile? 

12.03.2015   

26.  3354/17.03.2015 
Ziarul Financiar 

(Andreea Neferu) 

Câte cartele de 2 călătorii s-au 

vândut? De ce s-a eliminat cartela 
20.03.2015   

http://www.b365.ro/proiectarea-magistralei-6-aproape-de-final-cand-ar-putea-fi-gata-metroul-pana-la-aeroportul-otopeni_224016.html
http://www.b365.ro/proiectarea-magistralei-6-aproape-de-final-cand-ar-putea-fi-gata-metroul-pana-la-aeroportul-otopeni_224016.html
http://www.b365.ro/proiectarea-magistralei-6-aproape-de-final-cand-ar-putea-fi-gata-metroul-pana-la-aeroportul-otopeni_224016.html
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de 62 de călătorii? 

27.  3401/18.03.2015 
Metropotam 

(Liliana Niculescu) 

Care au fost nemulţumirile 

călătorilor care au dus la 

retragerea cartei de 62 de 

călătorii? 

30.03.2015 
30.03.2015 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19769782-petitii-proteste-fata-

tarife-mai-mari-metrou-retragerea-abonamentului-62-calatorii.htm  
negativ 

28.  3618/23.03.2015 
Hotnews.ro 

(Adrian Vasilache) 

Informaţii despre licitaţia şi 

atribuirea contractului pentru 

servicii de informare şi publicitate 

aferente proiectului major Linia 

de metrou M5. 

23.03.2015   

29.  3684/23.03.2015 
HotNwes 

(Catiuşa Ivanov) 

Câte abonamente de 62 de călătorii 

au fost cumpărate în 2014? Câte 

sesizări au fost primite de la 

cetăţeni nemulţumiţi de acest 

abonament? 

30.03.2015 
26.03.2015 

http://www.b365.ro/e-oficial-se-scumpeste-metroul-au-fost-prea-

putine-petitii-impotriva-scumpirii_227476.html 
neutru 

30.  4190/02.04.2015 
Mediafax 

(Ioan Dornescu) 

Care este preţul ofertat de 

CAF/tren? În ce stadiu se află 

procedura de atribuire în prezent? 

06.04.2015 
28.04.2015 

http://www.evz.ro/lovitura-de-teatru-in-cazul-licitatiei-metrorex-

cu-trenuri-de-310-mil-euro-stop-joc.html 
neutru 

31.  4989/22.04.2015 
CANCAN 

(Alex Şaulea) 

La cumpărarea unei cartele de 

metrou se eliberează bon fiscal? 

Casieriile sunt dotate cu case de 

marcat? Câte cartele de metrou se 

vând zilnic? 

27.04.2015 

16.11.2015 

http://www.b365.ro/cele-mai-vandute-cartele-de-acces-la-metrou-

abonamentele-cu-62-de-calatorii-eliminate-fara-

logica_240809.html 

neutru 

32.  5220/27.04.2015 
Digi 24 

(Crsitina Sbîrn) 

Ce răspuns a trimis Metrorex către 

DNA privind licitaţia trenurilor de 

metrou şi care sunt cele patru 

persoane cercetate penal? Când se 

va relua licitaţia pentru trenurile 

care vor circula pe M5? 

08.05.2015 

14.09.2015 

http://www.paginademedia.ro/2015/09/compania-spectacular-

plangere-penala-impotriva-a-patru-directori-din-metrorex-ce-acuza-

firma-de-panotaj/ 

 

negativ 

33.  5654/07.05.2015 
Pagina de media 

(Petrişor Obae) 

Informaţii despre compania 

Spectacular dacă a acţionat în 

instanţă societatea Metrorex? 

23.06.2015 

13.07.2015 

http://www.paginademedia.ro/2015/07/conflictul-spectacular-

metrorex-spectacular-acuza-blocarea-contractului-si-actiuni-

abuzive-metrorex-spune-ca-spectacular-nu-a-respectat-clauzele-

contractuale/ 

negativ 

34.  5687/07.05.2015 
Ziarul Financiar 

(Andreea Neferu) 

Participare a societăţii la a zecea 

ediţie a Anuarului de Business al 

României-interviu DG. 

13.05.2015   

35.  5717/08.05.2015 
Ziarul Financiar 

(Ioan Dornescu) 

Ce cifră de afaceri/pierderi a 

înregistrat societatea în primul 

trimestru? Care a fost traficul de 

călători înregistrat în primele trei 

luni ale anului în curs comparativ 

20.05.2015 

22.05.2015 

http://www.zf.ro/eveniment/pe-verde-inainte-de-scumpirea-

tarifelor-afaceri-la-metrorex-de-300-000-euro-zi-si-profit-in-t1-

14311892 

neutru 
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cu 2014? Care este stadiul licitaţiei 

pentru lucrări de finisaje la M5? 

36.  5802/11.05.2015 
Digi24 

(Cristina Sbârn) 

De ce s-a hotărât acum să 

contacteze Metrorex lucrări de 

modernizare a instalaţiilor de 

control al accesului la metrou? 

Câte cartele magnetice vinde 

Metrorex într-o lună? 

18.05.2015 

 

22.05.2015 

http://www.zf.ro/eveniment/pe-verde-inainte-de-scumpirea-

tarifelor-afaceri-la-metrorex-de-300-000-euro-zi-si-profit-in-t1-

14311892 

neutru 

37.  6024/14.05.2015 
B1TV 

(Costin Anghel) 

Care este valoarea contractului 

pentru licitaţia pentru modernizarea 

sistemului de acces la metrou? Ce 

se va întâmpla cu aparatele vechi de 

taxat? 

09.06.2015 
23.06.2015 

http://www.b365.ro/calatoria-cu-metroul-platita-cu-cardul-bancar-

contactless-direct-la-turnicheti-cum-functioneaza_237596.html 
pozitiv 

38.  6233/20.05.2015 
Evenimentul Zilei 

(Marian Păvălaşc) 

Care a fost numărul cartelelor 

gratuite date de Metrorex? 

Instituţiile publice,firmele, 

Ministerul Transporturilor, 

Primăria, jurnaliştii câte cartele au 

fost date gratuit de Metrorex? 

15.06.2015 

 

25.08.2015 

http://cetateanul.net/subiecte-fierbinti/mos-craciun-de-la-metrou-

aurel-radu-a-impartit-abonamente-gratuite-de-200-000-de-euro-la-

colaboratori/ 

 

negativ 

39.  6340/21.05.2015 
Cetăţeanul.net 

(Adrian Bărbulescu) 

Informaţii despre licitaţia pentru 

achiziţionarea unui sistem de taxare 

integrat. 

29.05.2015 

17.06.2015 

http://cetateanul.net/articol-principal/metrorex-nu-mai-asteapta-

deznodamantul-razboiului-intre-autoritatea-de-transport-a-lui-

ponta-si-asociatia-lui-oprescu-si-petrache-cum-se-pierd-milioane-

de-euro-din-cauza-orgoliilor/ 

negativ 

40.  6896/04.06.2015 
Libertatea 

(Radu Nistor) 

Informaţii despre biblioteca de cărţi 

din subteran. Care sunt cele mai 

citite cărţi?  

16.06.2015 

22.06.2015 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/biblioteca-de-sub-pamant-

spatiul-de-cultura-are-20-000-de-carti-multe-ramase-mostenire-din-

vremea-540916.html 

neutru 

41.  7099/09.06.2015 
Economica.net 

(Sorin Andone) 

Informaţii despre situaţia 

lucrărilor la structura de rezistenţă 

la M5, cu termenul de finalizare al 

lucrărilor. 

19.06.2015 

23.06.2015 

http://www.economica.net/stadiul-la-zi-al-lucrarilor-la-metroul-de-

drumul-taberei-ce-mai-ramane-de-facut-si-cand-va-fi-

functional_102831.html 

neutru 

42.  7421/16.06.2015 
Wall-Street 

(Patrick Vrabie) 

Informaţii despre achiziţia unor 

dispozitive (verificatoare de 

călătorii) montate în mai multe 

staţii. 

22.06.2015 
22.09.2015 

http://www.b365.ro/calatoria-cu-metroul-platita-cu-cardul-bancar-

contactless-direct-la-turnicheti-cum-functioneaza_237596.html 
pozitiv 

43.  7643/22.06.2015 
TVR 

(Raluca Raşca) 

Cât câştigă fiecare manager 

profesionist? Cât câştigă 

reprezentanţii consiliilor de 

administraţie din Metrorex? 

25.06.2015 
10.07.2015 

http://www.b365.ro/cine-sunt-directorii-metrorex-care-au-luat-

salarii-de-peste-200-000-de-euro-pe-an-de-la-metrou_232945.html 
neutru 

44.  7724/23.06.2015 
Antena 3 şi Antena 

1 (Adrian Călin) 

Firma Activ Invest Construct SRL 

a  avut contract sau lucrări cu 
25.06.2015   

http://www.b365.ro/calatoria-cu-metroul-platita-cu-cardul-bancar-contactless-direct-la-turnicheti-cum-functioneaza_237596.html
http://www.b365.ro/calatoria-cu-metroul-platita-cu-cardul-bancar-contactless-direct-la-turnicheti-cum-functioneaza_237596.html
http://cetateanul.net/subiecte-fierbinti/mos-craciun-de-la-metrou-aurel-radu-a-impartit-abonamente-gratuite-de-200-000-de-euro-la-colaboratori/
http://cetateanul.net/subiecte-fierbinti/mos-craciun-de-la-metrou-aurel-radu-a-impartit-abonamente-gratuite-de-200-000-de-euro-la-colaboratori/
http://cetateanul.net/subiecte-fierbinti/mos-craciun-de-la-metrou-aurel-radu-a-impartit-abonamente-gratuite-de-200-000-de-euro-la-colaboratori/
http://cetateanul.net/articol-principal/metrorex-nu-mai-asteapta-deznodamantul-razboiului-intre-autoritatea-de-transport-a-lui-ponta-si-asociatia-lui-oprescu-si-petrache-cum-se-pierd-milioane-de-euro-din-cauza-orgoliilor/
http://cetateanul.net/articol-principal/metrorex-nu-mai-asteapta-deznodamantul-razboiului-intre-autoritatea-de-transport-a-lui-ponta-si-asociatia-lui-oprescu-si-petrache-cum-se-pierd-milioane-de-euro-din-cauza-orgoliilor/
http://cetateanul.net/articol-principal/metrorex-nu-mai-asteapta-deznodamantul-razboiului-intre-autoritatea-de-transport-a-lui-ponta-si-asociatia-lui-oprescu-si-petrache-cum-se-pierd-milioane-de-euro-din-cauza-orgoliilor/
http://cetateanul.net/articol-principal/metrorex-nu-mai-asteapta-deznodamantul-razboiului-intre-autoritatea-de-transport-a-lui-ponta-si-asociatia-lui-oprescu-si-petrache-cum-se-pierd-milioane-de-euro-din-cauza-orgoliilor/
http://www.b365.ro/calatoria-cu-metroul-platita-cu-cardul-bancar-contactless-direct-la-turnicheti-cum-functioneaza_237596.html
http://www.b365.ro/calatoria-cu-metroul-platita-cu-cardul-bancar-contactless-direct-la-turnicheti-cum-functioneaza_237596.html
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MT Metrorex? 

45.  7701/23.06.2015 

Acrotere – The 

European 

Newsletter of 

Underground 

Works (Anette 

Schmidt) 

Întrebări legate de Magistrala 4 

Parc Bazilescu - Străileşti 
13.07.2015 

07.09.2015 

http://www.b365.ro/s-a-finalizat-executia-tunelului-de-metrou-pe-

tronsonul-straulesti-laminorului-de-pe-magistrala-4_236461.html 
pozitiv 

46.  7909/26.06.2015 
Click                

(Dan Brumar) 

Informatii lucrări la gurile de 

ieşire metrou, scări rulante, titluri 

de călătorie. 

17.07.2015   

47.  8171/02.07.2015 
Ziarul Financiar 

(Maria Tufan) 

Întrebări legate despre campaniile 

de promovare din interiorul 

staţiilor de metrou. 

13.07.2015   

48.  8286/06.07.2015 
Economica Net 

(Sorin Andone) 

Informaţii cu privire la materialul 

rulant pentru M5. 
13.07.2015 

15.07.2015 

http://www.economica.net/metroul-de-drumul-taberei-va-transporta-

calatorii-cu-rable-de-30-de-ani-metrorex-spune-ca-vor-fi-

sigure_104035.html 

neutru 

49.  8420/09.07.2015 
Adplayers        

(Iulian Toma) 

Poziţia Metrorex referitoare la 

acţiunea Spectacular în instanţă 

privind publicitatea la metrou. 

09.07.2015 
08.07.2015 

http://www.adplayers.ro/articol/Business-6/Bomba-in-publicitatea-

Metrorex-Exclusiv-adplayers-4843.html 
negativ 

50.  8461/10.07.2015 
B365 

(Călin Cocis)  

Date statistice privind transportul 

cu călători precum şi modernizarea 

sistemului de taxare. 

03.08.2015 
31.07.2015 

http://www.b365.ro/planul-de-construire-a-doua-accese-noi-in-

parcarea-de-la-teatrul-national-aprobat-de-cgmb_234215.html 
pozitiv 

51.  8609/14.07.2015 
Mariustucă 

(Iulia Szekely)  

Informaţii despre contractele 

privind curăţenia şi paza la 

metrou. 

22.07.2015 
05.08.2015 

http://www.mariustuca.ro/actualitate/4-7-milioane-de-euro-atat-ne-

costa-curatenia-si-paza-de-la-metrou-13420.html 
neutru 

52.  8822/20.07.2015 
Adplayers        

(Iulian Toma) 

Metrorex privind reperezentarea pe 

piaţa de publicitate 
07.09.2015 

08.12.2015 

http://www.adplayers.ro/articol/Conturi-5/Promotii-la-Metrou-de-

octombrie-neanulate-nici-in-luna-decembrie-4942.html 
neutru 

53.  9161/28.07.2015 
Ziarul Financiar 

(Ioan Dornescu) 

Cifra de afaceri –profit şi pierdere, 

factorii principali care au influenţat 

evoliţia, traficul de călători în 

primele 6 luni din acest an şi stadiul 

licitaţiei achiziţiei de trenuri. 

24.08.2015   

54.  9703/07.08.2015 
Revista Capital 

(Ştefan Etveş)  

Întâlnire cu reprezentanţii Metrorex 

cu privire la M4 şi M5. 
12.08.2015 

21.08.2015 

http://www.capital.ro/ 
negativ 

55.  9704/07.08.2015 
B365 

(Călin Cociş)  

Date cu privire la numarul de 

călători pe fiecare staţie, pe lună şi 

pe magistrală. 

18.08.2015 

 

09.09.2015 

http://www.b365.ro/topul-statiilor-de-metrou-din-bucuresti-dupa-

numarul-de-calatori-statia-surpriza-de-pe-locul-i_234522.html 

pozitiv 

56.  9705/07.08.2015 B365 Informaţii cu privire la 18.08.2015 17.08.2015 pozitiv 

http://www.b365.ro/planul-de-construire-a-doua-accese-noi-in-parcarea-de-la-teatrul-national-aprobat-de-cgmb_234215.html
http://www.b365.ro/planul-de-construire-a-doua-accese-noi-in-parcarea-de-la-teatrul-national-aprobat-de-cgmb_234215.html
http://www.adplayers.ro/articol/Conturi-5/Promotii-la-Metrou-de-octombrie-neanulate-nici-in-luna-decembrie-4942.html
http://www.adplayers.ro/articol/Conturi-5/Promotii-la-Metrou-de-octombrie-neanulate-nici-in-luna-decembrie-4942.html
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(Călin Cociş)  modernizarea M2 şi 

accesibilizarea staţiilor de metrou. 

http://www.expresmagazin.ro/se-modernizeaza-magistralele-1-2-si-

3-de-metrou-ce-schimbari-vor-fi-facute/  

57.  10199/19.08.2015 
Evz 

(Mihai Oprea)  

Informţii cu privire la terminarea 

staţiilor de pe M5 şi acord 

fotografiere. 

19.08.2015 
20.08.2015 

http://www.evz.ro/cum-va-arata-linia-de-metrou-din-drumul-

taberei.html 
pozitiv 

58.  10244/19.08.2015 

B365 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

Este adevărat că s-au făcut 

anumite greşeli atunci când s-au 

facut săpăturile la pasajul de la 

Piaţa Sudului? Cui ii revine 

obligaţia de a reyolva problema? 

21.08.2015 

04.12.2015 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/haos-piata-sudului-

prelungeste-2-ani-560165.html 
negativ 

59.  10846/02.09.2015 
TVR 

(Raluca Raşcă) 

Cu ce sumă şi de ce se 

suplimentează suma pentru 

lucrările la M5? Care este stadiul 

de execuţie şi termenul de 

finalizare? 

02.09.2015 
04.09.2015 

http://stiri.tvr.ro/magistrala-de-metrou-din-drumul-taberei-inghite-

bani-si-macina-nervii-bucurestenilor-din-zona_64752.html 
neutru 

60.  10867/03.09.2015 
B365 

(Călin Cociş)  

Interviu mecanic tren şi vizită 

Dispecerat central 
16.09.2015   

61.  11014/07.09.2015 

B365 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

Stadiu lucrări pasaj pietonal Piaţa 

Unirii şi când va fi reamenajată 

zona de la suprafaţă 

24.09.2015   

62.  11012/07.09.2015 
Click 

(Dan Brumar) 

Reportaj pe şantier M5 şi interviu în 

Dispeceratul Central 
11.09.2015 

21.09.2015 

http://www.click.ro/news/bucuresti/vom-avea-lumina-naturala-la-

noua-statie-de-metrou-eroilor 
pozitiv 

63.  11186/09.09.2015 

Gândul.info 

(Loredana 

Voiculescu) 

Informaţii privind media zilnică de 

călători în luna august, top 10 staţii, 

evoluţia traficului anual. 

14.09.2015   

64.  11187/09.09.2015 

Radio România 

Actualităţi 

(Alexandru 

Lancuzov) 

Interviu stadiu lucrări M5,staţiile 

avansate şi situaţia licitaţiei pentru 

garniturile M5 

15.09.2015 
17.09.2015 

http://bucurestifm.ro/2015/09/16/se-reia-traficul-rutier-in-drumul-

taberei/ 
pozitiv 

65.  11520/17.09.2015 
B365 

(Miruna Bărdulete) 

Când vor fi ridicate restricţiile pe 

traseul M5 ? 
18.09.2015 

21.09.2015 

http://www.b365.ro/exclusiv-restrictiile-de-trafic-din-drumul-

taberei-ridicate-in-luna-noiembrie-2015_237415.html 
pozitiv 

66.  12048/29.09.2015 
Revista Capital 

(Ştefan Etveş)  

Câte trenuri sunt funcţionale? 

Care este valoare contractului de 

mententenţă şi care este valoarea 

contractului? Câte trenuri circulă 

zilnic pe M5? 

02.10.2015 

16.11.2015 

http://www.economica.net/15-trenuri-vechi-ale-metrorex-au-fost-

modernizate-de-alstom-ce-lucrari-s-au-facut-galerie-

foto_110003.html 

pozitiv 

67.  12252/01.10.2015 
Economica Net 

(Sorin Andone) 

Informaţii despre reparaţiile 

trenurilor CAF. Câte perne de 

suspensie s-au schimbat? 

12.10.2015 

12.10.2015 

http://www.economica.net/ce-spun-metrorex-caf-si-alstom-despre-

problemele-de-siguranta-ale-trenurilor-de-metrou-spaniole-

an_108301.html 

neutru 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/haos-piata-sudului-prelungeste-2-ani-560165.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/haos-piata-sudului-prelungeste-2-ani-560165.html
http://www.click.ro/news/bucuresti/vom-avea-lumina-naturala-la-noua-statie-de-metrou-eroilor
http://www.click.ro/news/bucuresti/vom-avea-lumina-naturala-la-noua-statie-de-metrou-eroilor
http://www.b365.ro/exclusiv-restrictiile-de-trafic-din-drumul-taberei-ridicate-in-luna-noiembrie-2015_237415.html
http://www.b365.ro/exclusiv-restrictiile-de-trafic-din-drumul-taberei-ridicate-in-luna-noiembrie-2015_237415.html
http://www.economica.net/ce-spun-metrorex-caf-si-alstom-despre-problemele-de-siguranta-ale-trenurilor-de-metrou-spaniole-an_108301.html
http://www.economica.net/ce-spun-metrorex-caf-si-alstom-despre-problemele-de-siguranta-ale-trenurilor-de-metrou-spaniole-an_108301.html
http://www.economica.net/ce-spun-metrorex-caf-si-alstom-despre-problemele-de-siguranta-ale-trenurilor-de-metrou-spaniole-an_108301.html
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68.  12468/06.10.2015 
Agerpres 

(Manuela Dumitru ) 

Când vor începe lucrările şi când 

ar putea fi gata pe M6? 
06.10.2015 

19.10.2015 

http://www.agerpres.ro/economie/2015/10/18/interviu-ministrul-

transporturilor-nu-particip-la-o-intrecere-de-taiat-panglici-la-

inaugurarea-de-autostrazi-vreau-ca-lucrurile-sa-fie-temeinic-facute-

12-11-00 

pozitiv 

69.  12534/06.10.2015 
EuropaFM 

(Raluca Hatmanu) 

Programul în data de 8 octombrie 

2015 în contextul meciului 

România - Finlanda 

07.10.2015 
08.10.2015 

http://www.europafm.ro/programul-metrorex-prelungit-pentru-

meciul-romania-finlanda/ 
pozitiv 

70.  12501/06.10.2015 
Evz 

(Mihai Oprea)  

Ce s-a făcut cu pământul scos de la 

lucrările M5? Câte tone de pământ 

s-au scos? 

14.10.2015   

71.  13312/20.10.2015 
Click 

(Dan Brumar) 

Paşii în caz de incendiu, ameninţare 

cu bombă sau suicid 
04.11.2015 

30.10.2015 

http://www.b365.ro/simulare-accident-metrou-un-metrou-a-deraiat-

la-statia-pipera-pasagerii-evacuati-fortat-foto_240106. 
pozitiv 

72.  13758/28.10.2015 
Prima TV 

(Cătălina Trănescu) 
Filmare stadiu lucrări M5 28.10.2015 

28.10.2015 

http://www.primatv.ro/stiri-focus/inca-un-an-de-asteptare.html 
negativ 

73.  13749/28.10.2015 
Adevărul 

(Cristina Răduţă) 
Filmare noapte în subteran 09.11.2015 

11.11.2015 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/cum-arata-metroul-bucuresti-

partea-invizibila-milioanelor-calatori-reteaua-uriasa-galerii-

verificata-centimetru-noapte-

1_56420204f5eaafab2c7879e3/index.html 

pozitiv 

74.  13846/29.10.2015 
Realitatea.net 

(Radu Ţuţulan) 

Dacă s-a finalizat licitaţia de 

achiziţionare a noilor sisteme de 

taxare şi cine a castigat-o. 

06.11.2015 

20.11.2015 

http://www.b365.ro/automatele-de-vanzare-cartele-metrou-o-

investitie-inutila-vand-2prc-din-cartele-curtea-de-

conturi_241133.html 

negativ 

75.  13992/02.11.2015 
Ziarul Financiar 

(Mihaela Pascari) 

Trenuri disponibile pentru campanii 

publicitare, cât plătesc cei care le 

folosesc şi traficul de călători 

18.11.2015   

76.  14059/03.11.2015 
Adplayers        

(Iulian Toma) 

Care sunt campaniile din interiorul 

staţiilor care ne reprezintă în acest 

moment , durata contractelor. 

18.11.2015   

77.  14213/04.11.2015 
Evz 

(Mihai Oprea)  

Pământul de la depozitele Chitila şi 

Chiajna, ce firmă l-a transportat, 

câţi bani s-au luat şi cine a plătit 

transportul. 

18.11.2015   

78.  14360/06.11.2015 
Click 

(Dan Brumar) 

Ce lucrări se fac la M5 şi care nu se 

puteau face fără sistarea apei calde. 
18.11.2015   

79.  14689/11.11.2015 
Evz 

(Mihai Oprea)  

Locuitorii din Drumul Taberei au 

rămas fără căldură din cauza 

lucrărilor la M5. E adevărat? 

18.11.2015   

80.  14907/13.11.2015 Jurnalul Naţional  Este pusă în pericol viaţa celor care 23.11.2015   

http://www.b365.ro/simulare-accident-metrou-un-metrou-a-deraiat-la-statia-pipera-pasagerii-evacuati-fortat-foto_240106
http://www.b365.ro/simulare-accident-metrou-un-metrou-a-deraiat-la-statia-pipera-pasagerii-evacuati-fortat-foto_240106
http://www.primatv.ro/stiri-focus/inca-un-an-de-asteptare.html
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(Diana Scarlat) (M.T) călătoresc cu metroul în România, 

din cauza lipsei investiţiilor? 

81.  14918/16.11.2015 

Radio România 

Actualităţi 

(Alexandru 

Lancuzov) 

Punct de vedere referitor la lipsa 

asigurării de răspundere civilă 
26.11.2015 

12.11.2015 

http://www.agerpres.ro/economie/2015/11/11/metrorex-nu-are-

asigurari-de-raspundere-civila-pentru-pagube-produse-calatorilor-

in-caz-de-accidente-feroviare-18-30-56 

negativ 

82.  14917/16.11.2015 
Hotnews.ro 

(Adrian Vasilache) 

Măsuri cu privire la rezolvarea 

problemei lipsei asigurării 

călătorilor în caz de accidente  

02.12.2015 

12.11.2015 

http://www.agerpres.ro/economie/2015/11/11/metrorex-nu-are-

asigurari-de-raspundere-civila-pentru-pagube-produse-calatorilor-

in-caz-de-accidente-feroviare-18-30-56 

negativ 

83.  15147/18.11.2015 

B365 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

Staţia Republica are doar o ieşire, 

cea de-a doua fiind restricţionată 

pentru călători. 

16.12.215 

18.12.2015 

http://www.b365.ro/de-ce-a-fost-inchis-de-mai-bine-de-20-de-ani-

unul-dintre-accesele-la-o-statie-de-metrou-din-

capitala_242551.html 

neutru 

84.  16093/08.12.2015 
Economica Net 

(Sorin Andone) 
Stadiu lucrări Magistrala 5 29.12.2015   

85.  16153/09.12.2015 
Profit.ro 

(Adrian Dumitrache) 

Licitaţie pentru modernizarea pe 

M1,2,3 
16.12.215   

86.  16445/14.12.2015 
Antena 1/3 

(Daniel Coman) 

Directorii generali ai Metrorex şi 

componenţele CA, salariul şi 

indemnizaţia fiecăruia 

28.12.2015   

87.  16480/15.12.2015 
Jurnalul Naţional 

(Anca Scarlat) 

Comunicat de presă referitor la 

incidentul de la Eroilor 
14.12.2015 

14.12.2015 

http://www.agerpres.ro/social/2015/12/13/asfalt-surpat-in-zona-

eroilor-aldea-metrorex-circulatia-la-metrou-nu-e-afectata-se-cauta-

solutii-de-consolidare-a-terenului-13-22-10 

negativ 

88.  16479/15.12.2015 
Evz 

(Mihai Oprea)  

Cine a realizat studiu fezabilitate la 

M5? Cine va plăti pagubele produse 

din cauza surpării la Eroilor? 

14.12.2015 
15.12.2015 

http://www.evz.ro/metrorex-refuza-sa-spuna-cat-a-costat-studiul-

de-fezabilitate.html 
negativ 

89.  16526/15.12.2015 
Mediafax 

(Monica Moanea) 

Câte staţii au fost construite după 

2002 şi câte nu au aviz ISU? 
15.12.2015 

17.12.2015 

http://www.mediafax.ro/social/sase-statii-de-metrou-din-bucuresti-

construite-dupa-anul-2002-nu-au-aviz-de-la-pompieri-alte-doua-nu-

respecta-normele-de-siguranta-14921651 

neagtiv 

90.  16527/15.12.2015 
Digi24 

(Cristina Sbârn) 

Detalii sistemul de epuisment de la 

Eroilor 2 
16.12.2015 

15.12.2015 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Bulevardul+Eror

ilor+Cine+plateste 

neutru 

91.  16650/16.12.2015 
Realitatea TV 

(Călin Cociş)  

Câte contracte de achiziţie a 

trenurilor din Spania a încheiat 

Metrorex? Dacă sunt două, câte   

s-au cumpărat prin fiecare 

contract? 

21.12.2015   

92.  16756/17.12.2015 B365 Ce lucrări suplimentare la M5 28.12.2015   
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Nr. 

crt. 

Nr./data 

secretariat 
Solicitant Conţinut solicitare Data răspuns Data preluării în media Obs. 

(Amalia 

Bălăbăneanu) 

vizează contractul atribuit pe 

8.12.2015_ 

93.  16934/21.12.2015 
Realitatea TV 

(Călin Cociş)  

Scoaterea  din staţii a bancomatelor 

şi automatelor de mâncare şi cafea 
08.01.2016   

94.  17316/30.12.2015 
Click 

(Adrian Popescu) 

Realizare material cu mecanicii de 

tren în noaptea de Revelion 
30.12.2015 

04.01.2016 

http://www.click.ro/news/social/iata-povestea-oamenilor-pe-care-

noaptea-dintre-ani-ii-prinde-la-munca 
pozitiv 

 
 

ŞEF BIROU C.R.P., 

spec. RP Evelyne CROITORU 

 

 

 
Întocmit, 

spec RP. Daniela SÎRBU 

 

ec. Alina TODIRAŞ 

http://www.click.ro/news/social/iata-povestea-oamenilor-pe-care-noaptea-dintre-ani-ii-prinde-la-munca
http://www.click.ro/news/social/iata-povestea-oamenilor-pe-care-noaptea-dintre-ani-ii-prinde-la-munca

