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DE LA CIRCA 757 MILIOANE LEI ÎN 2019

Cifra de afaceri a
Metrorex - peste 855
milioane lei, în 2020
(Interviu cu Gabriel Mocanu, fostul director general Metrorex)
Cifra de afaceri a Metrorex a fost, anul trecut, de 855.550.439 lei, reprezentând date preliminate (de la circa 757 milioane lei în 2019), potrivit
lui Gabriel Mocanu, fostul directorul general al societãþii de stat. Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu acordat înainte de plecarea din cadrul companiei, atât despre investiþiile Metrorex, cât ºi despre mãsurile

Reporter: Cât de mult a fost
afectatã activitatea companiei
de Metrou de pandemia de Covid-19?
Gabriel Mocanu: Având în vedere evoluþia situaþiei epidemiologice determinatã de

rãspândirea coronavirusului SARSCoV-2 ºi declararea, la data de
11.03.2020, a pandemiei de cãtre Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, precum ºi decretarea
stãrii de urgenþã pe teritoriul
României începând cu data de

luate în ultima perioadã pentru prevenirea rãspândiri Covid-19.
Gabriel Mocanu a demisionat de la conducerea societãþii în 26 februarie, în contextul scandalului privind nivelul salariilor de la Metrou. Cu o experienþã de peste 25 de ani în cadrul companiei, Mocanu
a fost numit la conducerea acesteia în luna iulie 2020.

16.03.2020, Guvernul României a
impus aplicarea unor mãsuri de
prevenire a rãspândirii noului
coronavirus. Mãsurile luate au
dus la diminuarea numãrului de
cãlãtori transportaþi. Pentru reducerea pierderilor, s-a decis di-

Gabriel Mocanu: "Pentru
reducerea pierderilor, s-a
decis diminuarea graficelor de circulaþie ºi a numãrului de trenuri, în
funcþie de necesitatea de
transport zilnicã. Având
în vedere cã principalele
surse de venit ale Metrorex
sunt subvenþia/ compensaþia pentru transportul
de cãlãtori cu metroul ºi
veniturile realizate din
transportul de cãlãtori cu
metroul, veniturile
societãþii Metrorex au
fost afectate de scãderea
numãrului de cãlãtori".
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minuarea graficelor de circulaþie
ºi a numãrului de trenuri, în funcþie de necesitatea de transport
zilnicã. Având în vedere cã principalele surse de venit ale Metrorex sunt subvenþia/compensaþia pentru transportul de cãlãtori cu metroul ºi veniturile realizate din transportul de cãlãtori
cu metroul, veniturile societãþii
Metrorex au fost afectate de
scãderea numãrului de cãlãtori.
Reporter: Ce strategie aþi
adoptat pentru depãºirea acestei situaþii?
Gabriel Mocanu: Societatea
Metrorex este o unitate cu activitate permanentã, adicã se lucreazã ºi ziua ºi noaptea (întreþinere ºi reparaþii, revizii la calea
de rulare ºi instalaþiile aferente,
la instalaþii tehnice ºi tehnologice, de alimentare cu energie
electricã, termicã ºi alimentare
cu apã etc.), astfel activitatea nu
a fost întreruptã în aceastã perioadã ºi nu au fost identificate
activitãþi care se pot realiza de la
distanþã de cãtre salariaþii societãþii.
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Metrorex a luat mãsuri cu privire la distanþarea socialã, prin
aprobarea decalãrii programului de lucru pentru salariaþii care
au solicitat acest lucru la nivel
de unitate organizaþionalã, a
aprobat toate solicitãrile din
partea salariaþilor privind aplicarea Legii nr. 19/2020 privind
acordarea unor zile libere pãrinþilor pentru supravegherea copiilor, în situaþia închiderii temporare a unitãþilor de învãþãmânt.
O altã mãsurã luatã a fost suspendarea temporarã a activitãþii
comerciale în anumite staþii, iar
personalul a fost redistribuit în
celelalte staþii pentru completarea necesarului de personal apãrute ca urmare a situaþiei create
de pandemia cu coronavirus,
respectiv concedii medicale,
concedii acordate în baza legii
19/ 2020, situaþii de carantinã.
Pentru asigurarea siguranþei
sanitare a publicului cãlãtor care
utilizeazã serviciile Metrorex, au
fost luate urmãtoarele mãsuri:
- în intervalul de timp în care
trenurile de metrou sunt retrase
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din circulaþie (23:00-05:00), se
efectueazã operaþii de mãturare
ºi spãlare a podelei salonului
pentru îndepãrtarea murdãriei,
prafului, pãmântului ºi a urmelor de pantofi, se ºterg de praf
cu o cârpã umedã pereþii vagonului, mânerele ºi barele de susþinere cãlãtori, se spalã scaunele din salon ºi se ºterg cu o cârpã
uscatã. Totodatã, suplimentar
faþã de procesele de salubrizare
mai sus menþionate, la toate trenurile se efectueazã ºi o salubrizare radicalã la un interval de
timp de 30 ± 10 zile (conform
prevederilor legale în vigoare)
pe baza unor programãri, în cadrul cãreia se efectueazã operaþii mai ample de curãþare atât
pentru interiorul, cât ºi pentru
exteriorul trenurilor, respectiv:
în interior se spalã tavanul, pereþii, geamurile, panourile,
afiºajele informare cãlãtori, uºile
de acces în vagon, banchetele,
barele de susþinere, podea vagon, zonã burduf ºi podea de
trecere între vagoane, iar la exterior se spalã toatã suprafeþele
laterale ºi frontale ale vagoane-

lor.
- firmele cu care Metrorex are
contract pentru serviciile de curãþenie în staþiile de metrou de
pe cele 5 magistrale, conform
cerinþelor asumate prin contract, asigurã zilnic (ºi ori de cãte
ori este necesar) dezinfectarea
balustradelor, glafurilor, parapeþilor, mâinilor curente, pãrþilor componente ale escalatoarelor, lifturilor interioare ºi exterioare, cât ºi dezinfectarea obiectelor sanitare din toaletele destinate publicul cãlãtor ºi personalului propriu;
- aparatele de taxare, lifturile,
scãrile rulante ºi automatele de
vândut cartele sunt ºi ele dezinfectate periodic cu substanþe
biocide;
- punctele de lucru ale personalului ce intrã în contact cu
bancnotele au fost dotate cu dispenser cu gel antibacterian;
- publicul cãlãtor este sfãtuit sã
achiziþioneze titlurile de cãlãtorie de la automatele de vândut
cartele sau sã foloseascã soluþia
nou implementatã de Metrorex
ºi anume plata cu cardul bancar,

direct la porþile de acces;
- sunt afiºate la loc vizibil, în toate staþiile de metrou, mãsurile
de prevenire individuale ºi colective ce trebuie luate cu privire la
infecþia cu noul coronavirus;
- personalul de pazã existent
este redistribuit în staþiile cu trafic intens de cãlãtori (Piaþa Victoriei, Piaþa Unirii, Dristor, Nicolae Grigorescu, Eroilor, Basarab,
Gara de Nord, Piaþa Sudului,
Eroii Revoluþiei, Obor), prin repartizarea personalului de pazã
mobil din staþiile cu grad de
încãrcare mai mic. Activitatea se
desfãºoarã zilnic în intervalele
orare 07:00-10:00 ºi 16:00-19:00;
- Poliþia Metrou realizeazã acþiuni de patrulare în cele 10 staþii cu trafic intens de cãlãtori
(Piaþa Victoriei, Piaþa Unirii, Dristor, Nicolae Grigorescu, Eroilor,
Basarab, Gara de Nord, Piaþa Sudului, Eroii Revoluþiei, Obor), asigurând echipe cu caracter cvasipermanent în staþiile menþionate, pentru respectarea regulilor
de acces ºi distanþare social;
- în cele 63 de staþii ºi în trenurile aflate în circulaþie este asi-
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gurat un efectiv de 320 de agenþi de pazã/schimb, fiind constituite inclusiv zece patrule mobile, iar Poliþia Metrou asigurã patrulare cu 24 poliþiºti ºi 12 echipe mixte poliþie/jandarmi, cu
douã echipe în þinutã civilã, în
toate staþiile de metrou, atât în
zona de acces, pe peron, cât ºi în
interiorul garniturilor de tren.
- în vederea evitãrii situaþiilor de supraaglomerare, monitorizarea traficului se face
pe trei paliere:
à la nivelul trenurilor, prin
mecanici;
à la nivelul staþiilor, prin impiegaþii de miºcare;
à la nivel centralizat, prin
operatorii de circulaþie.
- pentru a preîntâmpina apariþia situaþiilor de supraaglomerare, Metrorex a dispus ca:
à sosirea trenurilor la acelaºi

peron, în staþiile aglomerate, sã
se realizeze pe cât posibil alternativ, astfel încât sã nu se înregistreze valori crescute ale traficului de cãlãtori într-un interval
scurt de timp;
à la orele de vârf de trafic s-a
luat mãsura introducerii de trenuri suplimentare;
à a fost introdus suplimentar,
personal de conducere a trenurilor pentru micºorarea timpilor
de întoarcere a trenurilor la capetele de magistrale, prin preluarea rapidã a comenzilor de la
posturile opuse de conducere a
trenurilor.
- situaþiile de supraîncãrcare
sunt raportate de urgenþã la Dispecerul Central care avizeazã
operativ paza ºi Poliþia Metrou,
în vederea ordonãrii/restricþionãrii accesului în staþiile cu probleme. De asemenea, în astfel

de situaþii se ia mãsura introducerii de trenuri suplimentare ºi
reglarea corespunzãtoare a intervalelor de circulaþie;
- prin instalaþiile de sonorizare
ale staþiilor, se solicitã cãlãtorilor
pãstrarea distanþei sociale ºi
purtarea mãºtilor de protecþie.
Aceleaºi informaþii se regasesc
la infochioºcuri, pe afiºele din
trenuri ºi pe site-ul oficial al Metrorex.
- au fost marcate cu un semn
vizibil de culoare verde locurile
permise, atât pentru transportul
în picioare cât ºi pentru transportul pe scaune, astfel încât sã
se pãstreze distanþa de minim
un metru între pasageri.
Toate aceste mãsuri au fost
luate de cãtre Metrorex pentru
desfãºurarea transportului în
subteran în condiþii maxime de
siguranþã pentru toþi utilizatorii

metroului.
Reporter: Care sunt obiectivele de investitii aflate în derulare?
Gabriel Mocanu: ? Magistrala
5 Drumul Taberei - Pantelimon:
- Sectiunea 1: Râul Doamnei Eroilor, inclusiv Staþia ºi Depoul
Valea Ialomiþei: 6,2 km, zece staþii - pusã în funcþiune în anul
2020 - se desfãºoarã în continuare activitãþile care nu au condiþionat punerea în funcþiune;
-Secþiunea 2: Eroilor-Iancului Proiectare ºi Asistenþã Tehnicã
3 Accesibilizarea staþiilor de
metrou în funcþiune pentru persoanele cu deficienþe de vedere;
3 Magistrala 6 Lotul 1: 1 Mai Tokyo
3 Modernizarea instalaþiilor
fixe pe Magistralele 1, 2, 3 si TL
- Cale de rulare - Magistrala 2 Berceni-Pipera
3 Achiziþie trenuri noi de me-

33

I nvestiþii

trou - 13 trenuri pentru Magistrala 5 Secþiunea Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Staþia, Galeria ºi Depoul Valea Ialomiþei.
Reporter: Când vor începe lucrãrile la tronsonul Eroilor-Universitate?
Gabriel Mocanu: Pentru activitãþile de proiectare ºi asistenþã
tehnicã pentru secþiunea a 2-a,
Eroilor - Piaþa Iancului a obiectivului de investiþii Magistrala 5
Drumul Taberei-Pantelimon a
fost obþinutã finanþare din fonduri europene nerambursabile,
în cadrul programului de finanþare POIM.
La aceastã datã se desfãºoarã
procedura de achiziþie a serviciilor de proiectare ºi asistenþã
tehnicã.
Momentul declanºãrii procedurilor de achiziþie pentru lucrãri poate fi stabilit doar dupã finalizarea activitãþii de proiectare ºi a obþinerii fondurilor necesare din programele de finanþare nerambursabilã.
Reporter: Care este valoarea
acestui proiect?
Gabriel Mocanu: Valoarea
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aprobatã este de 2,92 miliarde
lei, în preþurile anului 2019.
Reporter: Ce alte investiþii vor
mai fi derulate în acest an ºi din
ce surse vor fi finanþate?
Gabriel Mocanu: În acest an,
Metrorex are în vedere sã desfãºoare activitãþi pregãtitoare
pentru constituirea ca obiective
de investiþii ºi obþinerea finanþãrii nerambursabile pentru urmãtoarele proiecte:
à Extensie Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu;
à Achiziþie material rulant, inclusiv echipamentele de interlocking îmbarcat - 50 de trenuri;
à Realizarea sistemului de automatizare ºi siguranþã, inclusiv
informare dinamicã pe Magistrala 2, Berceni-Pipera;
à Integrarea sistemului de
control acces pe Magistrala 4 cu
Magistralele 1,2,3 ºi TL.
În paralel cu activitãþile enunþate mai sus, la nivelul Metrorex
se lucreazã continuu în vederea
pregãtirii documentaþiilor necesare demarãrii celorlalte proiecte aflate în portofoliul de inves-

tiþii.
Reporter: Ce obiective are
compania pentru magistrala
care va uni Bucureºtiul de Voluntari?
Gabriel Mocanu: Obiectivul
este propus la finanþare prin
mecanismul Parteneriatului Public Privat.
Pentru realizarea unui asemenea proiect financiar (PPP) necesar finanþãrii obiectivului, Metrorex a iniþiat, conform legii, realizarea unui studiu de fundamentare, sub aspect economico-financiar ºi juridic pentru
pregãtirea ºi derularea procedurii de atribuire a contractului de
parteneriat public-privat. Urmare a identificãrii unor prevederi
contradictorii în legislaþia incidentã, studiul nu a putut fi continuat, iar obiectivul nu a mai îndeplinit condiþiile privind prioritatea.
Reluarea acþiunilor va fi reprogramatã în concordanþã cu prevederile legale privind aprobarea obiectivelor de investiþii ºi
metodologia de prioritizare.
Reporter: Câþi bani încaseazã

compania, anual, din biletele ºi
abonamentele vândute?
Gabriel Mocanu: Valoarea totalã a cartelelor vândute în anul
2020 a fost de 231.132.955 lei.
Reporter: Câþi pasageri circulã, anual, cu metroul?
Gabriel Mocanu: În anul 2020,
au fost înregistrate 87.875.548
cãlãtorii.
Reporter: Care a fost cifra de
afaceri a companiei, în 2020?
Gabriel Mocanu: În anul 2020,
cifra de afaceri a fost de
855.550.439 lei, reprezentând
date preliminate.
Reporter: Mulþumesc!

