
 

 
 

 
 

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Presa 

Nr. M.01.01/ 93 /27.01.2015 

 

 

 

RAPORT ANUAL 

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

şi rezolvarea petiţiilor adresate S.C. METROREX S.A. în anul 2014 

 

În temeiul prevederilor HG nr. 482/24.06.1999 privind înfiinţarea şi funcţionarea Societăţii 

Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX S.A. şi 

în baza prerogativelor atribuite Directorului General al S.C. METROREX S.A., numit în 

baza Hotărârii nr. 520/83 din 06.11.2012 a Adunării Generale a Acţionarilor, 

conform Organigramei modificată şi aprobată în şedinţa extraordinară a Adunării Generale 

a Acţionarilor din data de 01.05.2014, a fost schimbată denumirea din Serviciul Cabinet Director 

General şi Relaţii Publice în Biroul de Comunicare şi Relaţii cu Presa (B- CRP), structură cu atribuţii 

privind asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public, precum şi gestionarea şi rezolvarea 

petiţiilor adresate S.C. METROREX S.A., 

întreaga activitate de relaţii publice a biroului CRP s-a desfăşurat în conformitate cu: 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

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

telefon 021.9264 – telefonul călătorului 

 Decizia nr. 234/2013 a Directorului General privind tratarea petiţiilor şi solicitărilor, precum şi 

asigurarea liberului acces la informaţii de interes public 

 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. 

Informarea directă a persoanelor şi informarea presei sunt, potrivit legii, componente 

obligatorii şi nu exclud celelalte componente ale activităţii de informare şi relaţii publice 

(Legea nr. 544, art. 4 alin. 2). 

Biroul de Comunicare şi Relaţii cu Presa asigură următoarele activităţi: 

1. Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare a companiei, precum şi realizarea şi 

promovarea cadrului de lucru comunicaţional. 

2. Realizarea şi întreţinerea unei imagini unitare cât mai bună a Metrorex. 
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3. Difuzarea informaţiilor de interes public în pagina de internet a companiei, în colaborare cu 

celelalte servicii implicate. Participa la optimizarea structurii paginilor de internet a Metrorex, 

propune soluţii de actualizare a conţinutului acestora, proiecta şi implementa programe de 

consolidare a dialogului cu societatea civilă („Evenimente”, „Pagina călătorului”, „Acţiuni, 

proiecte socio-cultural-educaţionale”). 

4. Informarea promptă a presei. 

5. Informarea publică directă a persoanelor. 

6. Informarea interinstituţională. 

7. Informarea internă sau externă a diferiţilor parteneri, toate acestea printr-o corespondenţă 

bilaterală. 

8. Întocmirea semestrială de rapoarte scrise către conducere cu privire la tematica sesizărilor şi 

reclamaţiilor primite. 

9. Evidenţa si arhivarea documentelor conform Nomenclatorului Arhivistic în vigoare, în vederea 

predării către arhiva Metrorex. 

10. Actualizarea bazei referitoare la datele de contact ale personalităţilor şi colaboratorilor. 

 

Biroul de Comunicare şi Relaţii cu Presa asigură accesul liber la informaţiile de interes 

public, prin intermediul următoarelor acţiuni: 

- asigurarea şi coordonarea producerii integrate şi unitare a mesajului public instituţional, precum şi 

diseminarea informaţiilor publice; 

- colaborarea cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii 

referitoare la activitatea companiei; 

- cooperarea cu celelalte structuri organizaţionale, cu autorităţile locale şi neguvernamentale pentru 

îndeplinirea atribuţiilor privind informaţiile publice şi transparenţa decizională; asigurarea 

accesului mass-mediei la informaţiile cu caracter public ce privesc compania; 

- asigurarea accesului la informaţii în scris şi/sau în format electronic – dacă sunt întrunite condiţiile 

tehnice necesare – celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public, alţii decât mass-

media; 

- constituirea şi actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la toate solicitările publicului; 

- verificarea respectării termenelor din actele normative cu referire la accesul liber la informaţii de 

interes public; 

- elaborarea, tipărirea şi difuzarea de materiale informative privind derularea proiectelor şi 

strategiilor societăţii; 

- iniţierea şi organizarea de proiecte şi parteneriate culturale, sociale şi educative; 

- sprijinirea cunoaşterii şi înţelegerii de către public a strategiilor şi proiectelor companiei, prin 

acţiuni de informare şi difuzare de materiale de interes public; 

- elaborarea zilnică a buletinului informativ de presă, ce monitorizează fluxurile de ştiri ale 

agenţiilor de presă, emisiunilor de radio şi TV – pe aspecte specifice Metrorex; 

- detaliere activităţi în spaţiile metroului cu reprezentanţi mass-media pentru reportaje, interviuri, 

emisiuni, parteneriate, acţiuni; 

- actualizarea trimestrială (sau de câte ori este nevoie) a acreditaţilor de presă – prin Ministerul 

Transporturilor. 

 

I. Petiţii – elemente predominante 

În perioada 01.01 – 31.12.2014 au fost primite, înregistrate şi soluţionate un număr de 

1.079 petiţii (prin adresa de e-mail a societăţii contact@metrorex.ro, secretariat, prin telefonul 

călătorului 021.9264, precum şi prin Direcţia Comunicare, Relaţii cu Parlamentul şi Sindicatele din 

Ministerul Transporturilor). 

Petiţiile (712 scrise şi 367  prin telefonul călătorului) au fost structurate astfel: 

 

mailto:contact@metrorex.ro
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Sesizări: 

- condiţii necorespunzătoare din spaţiile publice ale staţiilor de metrou .............. 513 

- atitudine necorespunzătoare a personalului ........................................................ 152 

- interval urmărire între trenuri .............................................................................   96 

- condiţii necorespunzătoare în trenuri .................................................................   65 

Solicitări de informaţii: 

- informaţii solicitate ……………….....................................................................  253 

Total petiţii                   1.079 

 

Din totalul celor 1.079 petiţii cele mai multe sesizări s-au referit la condiţiile 

necorespunzătoare din spaţiile publice ale staţiilor de metrou: 

- defecţiuni ale aparatelor de taxare sau de eliberare abonamente; 

- curăţenie în spaţiile publice, toalete, mirosuri neplăcute; 

- defecţiuni ale scărilor rulante şi ale lifturilor; 

- lipsa informării /erori în informarea vizuală şi sonoră; 

  -sesizări privind fumatul în metrou. 

- cozi mari la casieriile de abonamente reduse pentru elevi/studenţi. 

Sesizările privind atitudinea necorespunzătoare a personalului, vizează în special: 

- comportare neadecvată a personalului comercial; 

- atitudine necorespunzătoare a agenţilor de pază din staţii sau trenuri; 

- comportare neadecvată a personalului tracţiune. 

Referitor la intervalul de urmărire între trenuri se reclamă timpul mare de aşteptare a trenului 

de metrou. 

Sesizările privind condiţiile necorespunzătoare în trenuri vizează în special: 

-   ventilaţia insuficientă; 

-  închiderea prea rapidă a uşilor de metrou, înainte de transbordarea călătorilor; 

-   dotări interioare; 

-   curăţenie insuficientă; 

-   frânări bruşte. 

În ceea ce priveşte capitolul solicitări de informaţii se remarcă: 

- solicitare de informaţii referitoare la extinderea metroului; 

  -solicitări pentru recuperarea obiectelor pierdute; 

  -solicitări/sugestii referitoare la orele de plecare a trenurilor; 

- solicitare de informaţii legate de tarifare; 

- întrebări despre lucrările în execuţie; 

- solicitare de informaţii despre tarifarea comună RATB - Metrorex. 

Performanţa B-CRP, dar şi eficienţa de care a dat dovadă, se reflectă în numărul ridicat de 

petiţii la care s-a răspuns în perioada 2013- 2014.    

 

- Perioada 01.01 - 31.12.2013  -   910 petiţii 

- Perioada 01.01 - 31.12.2014  - 1.079 petiţii 
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Cele 130 de scrisori de mulţumire adresate Metrorex pentru calitatea serviciilor şi 

permanenta comunicare externă şi a proiectelor în care societatea s-a implicat activ sunt receptate ca 

o dovadă a satisfacţiei clienţilor faţă de activitatea companiei. 

- Perioada 01.01 - 31.12.2013  -     89 scrisori de mulţumire 

- Perioada 01.01 - 31.12.2014  -   130 scrisori de mulţumire 

 

 

II. Solicitări de presă, interviuri 

În perioada 01.01 – 31.12.2014 s-a constatat o creştere continuă a solicitărilor de presă, ceea 

ce denotă un interes tot mai mare al presei faţă de proiectele în desfăşurare ale societăţii. Astfel, au 

fost primite şi soluţionate un număr de 109 solicitări de presă.   

- Perioada 01.01 - 31.12.2013  -     86 solicitări de presă 

- Perioada 01.01 - 31.12.2014  -   109 solicitări de presă 

 

Timpul de răspuns 

Conform Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, timpul maxim de răspuns este de 30 de zile. 

Timpul în care Metrorex a răspuns petiţiilor, comunicatelor, solicitărilor şi acordurilor a fost, 

în medie de 10 zile lucrătoare. 

Controlul ASFER-ISF 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor ca parte componentă a activităţii Metrorex a făcut 

obiectul controlului ASFER-ISF Bucureşti, în perioada 09 – 11.12.2014. A fost controlată activitatea 

biroului şi s-a constatat conformitatea procedurilor de tratare cu politica şi obiectivele societăţii, 

orientată explicit către client (act.nr.CS 813/S2/21.11.2014, înregistrat la Metrorex cu 

nr. M.01/15421/21.11.2014). 

 

Comunicare externă – Proiecte Europene - Programului Operaţional Sectorial –

Transport (POS-T) 

 

 Proiectul „Linia de metrou Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) 

inclusiv Valea Ialomiţei” vizează facilitarea până la sfârşitul anului 2016 a legăturii între 

vestul şi centrul oraşului, prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o 

lungime construită de 6,871 km, un număr de 10 staţii şi un depou.  

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Presa asigură transparenţa gestionării fondurilor  

nerambursabile alocate acestui Proiect, prin acţiuni de comunicare pentru informarea 

publicului din România, în mod corect şi constant, asupra aspectelor generale referitoare la 

proiect, cu accentuarea contribuţiei financiare nerambursabile POS-T în realizarea acestuia. 

 Proiectul „Magistrala 4. Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) - Străuleşti” se 

încadrează în Programul Operaţional Sectorial –Transport, Axa prioritară 1 - 

Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil 

de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE. Proiectul are ca scop 

facilitarea până la sfârşitul anului 2016 a legăturii între sectorul 1- Bucureştii Noi, zona Parc 

Bazilescu (Ps Zarea) – Străuleşti şi centrul oraşului,  dar şi extinderea reţelei existente de 

metrou  prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime construită de 

1,89 km şi un număr de 2 staţii.  

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Presa desfăşoară activităţile de informare corectă şi promptă 

a publicului ţintă asupra aspectelor generale referitoare la acest proiect, ceea ce va conduce la 
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creşterea gradului de conştientizare în rândul cetăţenilor cu privire la sprijinul financiar 

nerambursabil acordat României de către Uniunea Europeană prin Instrumente Structurale. 

 Proiectul „Îmbunătăţitea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe 

Magistrala 2. Berceni - Pipera” are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor de 

transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni - Pipera, până la sfârșitul 

anului 2017. Proiectul are în vedere: 

- Înlocuirea căii de rulare și a instalațiilor din tunel pe 18,226 km cale dublă. 

- Îmbunătațirea celor 14 stații de metrou ale Magistralei 2 din punct de vedere arhitectural și 

tehnic.  

- Îmbunătățirea depoului Berceni din punct de vedere arhitectural și tehnic. 

- Realizarea unui acces nou la stația Tineretului. 

- Realizarea Centrului Operațional Dispecerat Metrorex. 

- Achiziţia a 24 de trenuri noi de metrou. 

Printr-o comunicare externă eficientă, Biroul Comunicare şi Relaţii cu Presa asigură cel mai 

înalt nivel de trasnsparenţă pentru activităţile desfăşurate de către Metrorex S.A., prin 

informarea publicului larg asupra scopului general al proiectului, importanţei şi priorităţilor 

măsurilor acestuia. 

 Proiectul „Îmbunătăţitea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe 

Magistralele 1 şi 3”. În data de 18 septembrie 2014 reprezentanţii Comisiei Europene 

împreună cu cei ai Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – 

Transport (POS-T) din cadrul Ministerului Transporturilor au vizitat metroul bucureştean, 

însoţiţi de reprezentanţii Metrorex.  

Comisia Europeana a constatat realizarea în condiţii foarte bune a proiectelor în derulare şi 

necesitatea deschiderii unor noi capitole de finanţare având în vedere importanţa din punct de 

vedere social al acestui mijloc de transport. Astfel că, la propunerea Metrorex, Comisia 

Europeană a analizat şi aprobat introducerea spre finanţare a lucrărilor de pe Magistralele 1 şi 

3.  

Proiectul are în vedere: 

- Înlocuirea căii de rulare și a instalațiilor din tunel pe 74 km cale simplă. 

- Îmbunătațirea şi modernizarea celor 27 stații de metrou şi 3 depouri ale Magistralelor 1 şi 3 

din punct de vedere arhitectural și tehnic.  

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Presa prin acţiunile de informare şi publicitate promovează 

caracteristicile POS-T ce pun accentul pe creşterea siguranţei şi confortului călătorilor, ceea 

ce va conduce la creşterea gradului de conştientizare a publicului ţintă cu privire la contribuţia 

financiară nerambursabilă POS-T acordată României de către Uniunea Europeană. 

Comunicare publică - site-ul Metrorex 

Pe site-ul societăţii, au fost postate cu avizul Ministerului Transporturilor, comunicate şi 

anunţuri de presă. Acestea au vizat proiecte importante ale societăţii: 

 politica Metrorex de extindere a reţelei de metrou; 

 introducerea unor noi grafice de circulaţie cu implicaţii directe asupra intervalelor de succesiune 

între trenuri; 

 prelungirea programului de circulaţie pentru zile / manifestări speciale; 

 informaţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică conform cerinţelor specifice 

prevăzute de lege (OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică din România). 
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De asemenea, au fost postate pe site în 

permanenţă informaţii utile publicului, precum 

graficul de mers al trenurilor, tarife, informaţii 

despre punctele de vânzare, informaţii referitoare la 

dotări pentru persoanele cu dizabilităţi, informaţii 

despre prelucrarea datelor cu caracter personal în 

scopul eliberării cartelelor de acces în metrou 

gratuite/reduse conform 

legislaţiei în vigoare. 

Informaţiile 

furnizate s-au reflectat în 

presa scrisă şi audio-vizuală cu efect benefic asupra imaginii companiei 

urmare a transparenţei şi promptitudinii răspunsurilor. De asemenea, 

conducerea Metrorex a informat opinia publică despre activitatea 

companiei prin interviuri de presă acordate unor prestigioase publicaţii 

româneşti şi străine. 

 

Pe site-ul Metrorex există secţiunea „Pagina Călătorului” – unde 

au fost publicate scrisori ale bucureştenilor şi răspunsurile administraţiei. 

De asemenea, există secţiunea „Acţiuni, proiecte socio-cultural-

educaţionale” – care informează publicul asupra evenimentelor 

educaţionale şi socio-culturale ce se desfăşoară în spaţiile Metrorex. 

 

Proiecte educaţionale şi socio-culturale   

 

În anul 2014 s-au derulat în staţiile de metrou 51 de proiecte culturale, sociale şi de 

educaţie, care au reuşit să adauge valoare metroului bucureştean şi au adus o imagine cât mai 

bună societăţii.  

Aniversarea celor 35 de ani de la darea în exploatare a metroului a reprezentat unul 

dintre evenimentele majore ale anului .  

Manifestările organizate cu acest prilej au început cu Ziua Porţilor Deschise, acţiune 

organizată la Dispeceratul Central, unde au fost invitaţi atât călătorii mari şi mici, cât şi membri ai 

familiilor angajaţilor de la metrou. Ulterior, a urmat proiectul  „Staţionaţi pe dreapta” desfăşurat în 

staţia de metrou Piaţa Unirii 1 şi “Vizita pe şantierul Magistralei 5 de metrou din Drumul Taberei – 

în cadrul Simpozionului Naţional de Căi Ferate”. Evenimentul omagial “Brâncovenii”, realizat în 

staţia cu acelaşi nume, a fost marcat de un ceremonial religios de dezvelire şi binecuvântare a plăcii 

comemorative Constantin Brâncoveanu, oferită de Arhiepiscopia Bucureştilor. Cu această ocazie au 

fost puse în vânzare cartele omagiale cu chipul martirului. Cea de a treia ediţie a proiectului devenit 

acum „Festivalul de muzică clasică la metrou”, desfăşurat în patru staţii de metrou, a oferit 

publicului călător momente inedite. Concertele susţinute de tineri artişti de la liceele de muzică „Dinu 

Lipatti” şi „George Enescu”, studenţi şi masteranzi ai Universităţii Naţionale de Muzică, cum ar fi 

soprana Diana Gheorghe, tenorul Alin Stoica, baritonul chinez Fang Shuang,  însoţite de scurte 

momente de balet, dans contemporan, tango şi lucrări de artă realizate ad-hoc au fost aplaudate şi 

apreciate de mulţimea călătorilor prezenţi la Festival. Cu ocazia „Zilei metroului”a avut loc şi 

lansarea cărţii autorului Ilie Tănăsache “Metroul Românesc şi Metrourile Terei”. 

Zâmbete pe feţele călătorilor! Trenuri care vin şi pleacă, un strop de bucurie pentru toţi! 



 

 

Pag 7 / 9 

          

    

Spaţiul deja consacrat din staţia Piaţa Unirii 1 “Galeria din Galerie” a găzduit expoziţia de 

fotografii realizate de Asociaţia Bucureştiul meu drag, cu şi despre Metroul Românesc la 35 de ani, 

dar şi alte 6 galerii foto care au fost expuse pe tot parcursul anului -“ Ziua fotografiei”,” Bucureştiul 

noaptea”,” Delta României”,” Portrete de animale ”, CLICK- “ Fii om cu animalele” şi “ Vizită de 

documentare foto pe şantier”.   

Au urmat mai multe sesiuni din cadrul proiectului cultural “ Tangoul argentinian la metrou”, 

care s-a dovedit a fi o demonstraţie de dans foarte apreciată de publicul călător. O altă acţiune  - 

„Play Me – Cântă!„ un proiect eveniment al Institutului de Arte s-a bucurat de un real succes. 

Timp de o lună călătorii au avut ocazia să îşi testeze talentele muzicale la pianina amplasată în staţia 

de metrou Piaţa Unirii 1. 

    

    

 

Alte activităţi realizate: s-a continuat tradiția lecturii în trenul de metrou prin proiectul 

„Lecturi urbane ”,sesiuni desfăşurate în 16 staţii de metrou, iar la acţiunea “Mesagerii primăverii ” 

au fost oferite flori tuturor doamnelor şi domnişoarelor care călătoresc cu metroul.  

Totodată, angajaţii societăţii s-au alăturat campaniei “Indiferenţa ucide! Donează pentru 

viaţă, investeşte în viitor!” ce a avut ca scop salvarea unor vieţi prin donarea de sânge. 
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Proiectul social “Facilităţi pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi” a continuat şi în 

2014 prin împărţirea fluturaşilor de către Asociaţia Active Wach în vederea organizării marşului 

denumit “Oraş accesibil pentru oameni!”. 

Un alt eveniment important a fost realizat cu sprijinul Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

(COSR). Timp de o lună, cele 51 de staţii de metrou au purtat numele unor mari sportivi, campioni 

olimpici și personalităţi care au marcat istoria sportului românesc.  

 

Proiectul Metroul Tânăr – proiect educaţional care se derulează de aproximativ un an, are 

ca scop creşterea nivelului de informare a tinerilor interesaţi de acest domeniu, studenţi ai 

Universităţii Politehnice din Bucureşti, specializarea Transporturi. Pe tot parcursul anului, în cadrul 

societăţii noastre s-au organizat un număr de 83 de stagii de practică şi numeroase vizite ale 

studenţilor pe şantierul Magistralei 5 de metrou- Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă).  

 

Alte activităţi educaţionale: în cadrul proiectului “Şcoala altfel” s-au desfăşurat o serie de 

parteneriate cu 18 şcoli din Bucureşti, o săptămână în care elevii au avut ocazia să viziteze 

Dispeceratul Central şi noile staţii de metrou. Un proiect derulat încă din anul 2011 - Atelierul Micul 

Modelist  s-a dovedit a fi şi în acest an deosebit de interesant pentru micuţii pasionaţi de trenurile de 

metrou, care au fost impresionaţi de tehnica din subteran. 

Oamenii Metroului- proiect conceput în anului 2013 pentru a aduce în atenția opiniei publice 

oamenii care au făcut posibilă funcţionarea metroului românesc, a început cu promovarea în media a 

trei mecanici de metrou merituoşi. Ei au devenit adevărați eroi, după ce au salvat viața unor călători 

care au încercat să se sinucidă la metrou.  Proiectul a continuat şi în anul 2014 prin acordarea într-un 

cadru festiv a 103 diplome de merit acordate salariaţilor care au vechime de peste 35 de ani în 

societatea noastră. 

Toate aceste evenimente organizate de companie au condus la creşterea gradului de 

satisfacţie a călătorilor cu metroul şi au confirmat implicarea societăţii în rezolvarea unor 

probleme de responsabilitate socială, ce s-au oglindit în mass-media într-un număr mare de 

apariţii : 13 televiziuni (Antena 1, Apropo TV, Antena 3, B1 TV, Digi 24, GSP, Nasul TV, 

Realitatea TV, România TV, Pro TV, Sport.ro, TVR 1, TV City), 11 posturi de  radio( Bucuresti FM, 

Gold FM România, Kiss FM, Magic FM, PRO FM, Radio FX Net, Radio Romania Cultural, Radio 

ZU, Rock FM, România FM, Radio 21), 6 agenţii de ştiri (Agerpres, AmosNews, Comunicate media, 

Mediafax, InCont,Hotnews), 8 site-uri ale presei scrise(Adevărul, Business24, Click, Evenimentul 

Zilei, Jurnalul, Libertatea, Romania Libera, Ziarul Financiar) şi peste 44 site-uri cu ştiri on-line, 

forumuri de discutii on-line si bloguri personale (008.ro, ActiveNews.ro, 

Acceptăinfo.wordpress.com, Adevarul.ro, Antena3.ro, Apropotv.ro, ArenaBihoreana.ro, 

ArtaNuMusca.ro, B365.ro, Basilica.ro, Biserici.ro , ComunicateMedia.ro, CurierulNational.ro, 

CulturaLaZi.ro, EVZ.ro, Fluierul.ro, Facebook.com, Fotbal-Romania.ro, Gandul.info, IndexStiri.ro, , 

Infoziare.com IQAds.ro, Jurnalul.ro, Libertatea, Metropotam.ro, MunteniaNews, NewsPad.ro, 

Orasul.ro, Observatorul Cultural.ro, PeScurt.ro, Puterea.ro, PresaOnline.com, RoPortal.ro, 

Sportul.com, Saptamana.com, SportRevolution.ro, TechRadar.ro, TrinitasTv.ro, Twitter.com, 

Youtube.com, Ziare.com, ZiareGratis.ro, ZiareLive.ro, Ziare.Realitatea.net, Ziarul Lumina). 

 

 

 Măsuri şi acţiuni pentru anul 2015 

 

Continuarea proiectului educațional Metroul Tânăr – prin care tinerii interesaţi de 

transportul cu metroul vor efectua stagii de practică, pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice, la 

secţiile pe al căror domenii de activitate se pregătesc. 

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=828156157219106&id=283984138302980
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Având în vedere impactul pozitiv al ultimelor trei ediţii ale proiectului Muzica clasică la 

Metrou – se are în vedere realizarea celei de-a patra ediții.  Prin continuarea acestui proiect 

cultural societatea îşi propune  să ofere câteva momente de relaxare călătorilor care trec prin staţiile 

de metrou. 

 

  

Concluzii 

Toate petiţiile au fost soluţionate în acord cu art. 6 alin (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 233/2002, expediate şi arhivate conform prevederilor art. 6 alin (4) din aceeaşi lege. 

Apreciem conformitatea procedurilor de tratare a sesizărilor cu politica şi obiectivele 

societăţii, explicit orientată către client. 

Metodologia de transmitere a comunicatelor şi anunţurilor de presă privind activitatea 

societăţii, către organele de presă, radio, TV, prin Biroul de Presă al Ministerului Transporturilor a 

fost respectată întocmai. 

          În anul 2014 au fost transportaţi 173.500.000 de călători şi raportat la numărul total de 1.079 

petiţii, rezultă o petiţie la aproximativ 160.797 de călători.  

 

Anexăm: 

- centralizator al petiţiilor scrise şi telefonice primite şi soluţionate în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- situaţia petiţiilor scrise, primite pe adresa societăţii şi soluţionate în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- statistică privind petiţiile scrise şi soluţionate (ordonate pe servicii) în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- situaţia petiţiilor telefonice primite şi soluţionate în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- statistică a petiţiilor telefonice (021.9264), primite şi soluţionate în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- situaţia solicitărilor de presă soluţionate în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- parteneriate culturale în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- parteneriate educaţionale în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- parteneriate sociale în perioada 01.01 – 31.12.2014; 

- tabel evidenţă petiţii scrise primite pe adresa societăţii în perioada 01.01 – 31.12.2014. 
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