
CifradeafaceriaMetrorex
în2021-1miliarddelei
(Interviu cu Mariana Miclãuº, directorul general al Metrorex)

Reporter: Cum a evoluat activi-
tatea companiei în aceºti doi ani
de pandemie?

Mariana Miclãuº: Declanºarea
pandemiei de Coronavirus la ni-
vel mondial a avut un impact ne-
gativ asupra unui spectru larg de
activitãþi, printre care ºi transpor-
tul public cu metroul. În tot acest
timp, obiectivul nostru principal a
rãmas transportul cãlãtorilor cu
metroul în condiþii de siguranþã.
Astfel, Metrorex a implementat
mãsuri pentru prevenirea ºi com-
baterea efectelor pandemice.
Menþionãm aici câteva:

- spaþiile tehnice destinate an-
gajaþilor beneficiazã de servicii de
curãþenie periodice;

- personalul care, prin specifi-
cul funcþiei, manipuleazã masã
monetarã a fost dotat cu substan-

þe biocide pentru igienizarea zo-
nei de lucru, cu mãnuºi ºi mãºti
de unicã folosinþã;

- în cele 63 de staþii de me-
trou existente am implementat
sistemul de platã contactless cu
cardul bancar direct la aparatele
de taxare pentru a limita utiliza-
rea bancnotelor. Prin intermediul
acestei facilitãþi puse la dispoziþie
publicului cãlãtor se evitã pe cât
posibil manipularea bancnotelor;

- plata cu cardul bancar este
de asemenea disponibilã la toate
casieriile din reþeaua de metrou,
inclusiv la casieriile speciale, în
timpul programului de funcþiona-
re a acestora. La ghiºeele acestor
casierii existã autocolante care
semnalizeazã vizual cãlãtorii pri-
vind acceptarea la platã a carduri-
lor emise sub sigla Visa, Master-

card, Visa Electron ºi Maestro. De
asemenea, amintim cã ºi automa-
tele de vândut cartele existente
în staþiile de metrou beneficiazã
de acest sistem de platã modern;

- întreg personalul Metrorex
a primit materiale igienico - sani-
tare de protecþie împotriva Covid
19;

- atât spaþiile publice, cât ºi
suprafeþele comune cu care cãlã-
torii intrã în contact pe timpul cã-
lãtoriei cu metroul sunt igienizate
prin utilizarea de soluþii biocide
pentru dezinfectat suprafeþe;

- pentru informarea corectã a
publicului cãlãtor asupra mãsuri-
lor de protecþie împotriva Covid
19, atât la punctele de vânzare,
cât ºi în trenuri, Metrorex a expus
la loc vizibil afiºe de tip ghid cu
regulile de bazã ce trebuie re-

spectate pe timpul cãlãtoriei cu
metroul;

- mai mult decât atât, în staþii-
le de metrou prin intermediul in-
stalaþiilor de sonorizare se fac
anunþuri cu privire la pãstrarea
distanþei fizice ºi a respectãrii mã-
surilor impuse de autoritãþi;

- în zona peroanelor, pe scau-
nele de aºteptare au fost aplicate
marcaje în vederea respectãrii dis-
tanþãrii sociale;

- de asemenea, au fost marca-
te cu un semn vizibil de culoare
verde în trenurile de metrou, lo-
curile permise pentru transportul
cãlãtorilor, atât pentru transpor-
tul în picioare, cât ºi pentru trans-
portul pe scaune, astfel încât sã
se pãstreze distanþa fizicã între
cãlãtori.

Deºi pe teritoriul României
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Cifra de afaceri a Metrorex, în 2021, a depãºit 1 miliard de lei, dupã

cum ne- spus, într-un interviu, Mariana Miclãuº, directorul general

al companiei.

Anul trecut, societatea a încasat din activitatea de transport suma

de 171.996,13 mii lei, înregistrând un numãr de 91.150.171 de cã-

lãtori transportaþi cu metroul.



ne-am confruntat cu restricþii pri-
vind circulaþia persoanelor în ve-
derea prevenirii infectãrii cu Co-
vid, Metrorex ºi-a continuat acti-
vitatea de transport subteran
neîntrerupt. Cu toate acestea, nu-
mãrul cãlãtorilor cu metroul a
scãzut faþã de anii trecuþi, motiv
pentru care graficele de circulaþie
au suferit modificãri, în funcþie de
trafic.

Reporter: Care sunt obiectivele
de investiþii aflate în derulare?

Mariana Miclãuº: La acest mo-
ment, Metrorex are în implemen-
tare urmãtoarele obiective de in-
vestiþii:
Ø Magistrala 6: 1 Mai - Otopeni

- Secþiunea 1 Mai - Tokyo
- Secþiunea Tokyo - Otopeni
Ø Magistrala 5: Drumul Taberei -

Pantelimon
- Secþiunea Râul Doamnei - Eroi-

lor, inclusiv Staþia si Depoul Valea
Ialomiþei - proiect de execuþie lu-
crãri finanþat din fonduri externe
nerambursabile ºi de la bugetul
de stat.

- Secþiunea Eroilor - Universitate
- Piaþa Iancului, proiectare ºi asi-
stenþã tehnicã, cu fonduri externe
nerambursabile.
Ø Modernizarea instalaþiilor pe

magistralele 1, 2, 3 ºi TL de
metrou

- Îmbunãtãþirea condiþiilor de
transport public de cãlãtori pe
Magistrala 2 de metrou Berceni -
Pipera
Ø Legãtura reþelei de metrou cu

Aeroportul Henri Coandã
Otopeni - Magistrala 6.1 Mai -
Otopeni, execuþie lucrãri, din
fonduri externe nerambursa-
bile ºi de la bugetul de stat.

Ø Accesibilizarea staþiilor de
metrou pentru persoanele cu
deficienþe de vedere, execuþie
lucrãri, proiect finanþat din
fonduri externe nerambursa-
bile.

Sursele de finanþare pentru pro-
iectele de investiþii sunt bugetul
de stat ºi fonduri externe neram-
bursabile.

Reporter: În ce stadiu se aflã
proiectul care vizeazã realizarea
tronsonului Eroilor-Universitate?

Mariana Miclãuº: În prezent se
deruleazã contractul de servicii
de proiectare ºi asistenþã tehnicã
aferent obiectivului de investiþii

Magistrala 5 (Drumul Taberei -
Pantelimon), Secþiunea 2 Eroilor
(PS Opera - Piaþa Iancului), cu ter-
men de finalizare anul 2023.

Reporter: Ce obiective are
compania pentru magistrala care
va uni Bucureºtiul de Voluntari?

Mariana Miclãuº: Proiectul Ma-
gistrala 7 Tronsonul Voluntari -
Bragadiru va putea asigura inter-
conectarea între douã zone po-
pulate din SV ºi NE capitalei. Este
un proiect de investiþii având ca

termen pentru demararea proce-
durilor specifice anul 2030.

Reporter: Câþi bani încaseazã
compania, anual, din biletele ºi
abonamentele vândute?

Mariana Miclãuº: În anul 2021
societatea Metrorex a încasat din
activitatea de transport cãlãtori
cu metroul suma de 171.996,13
mii lei.

Reporter: Câþi pasageri circulã,
anual, cu metroul?

Mariana Miclãuº: În anul 2021

societatea Metrorex a înregistrat
un numãr de 91.150.171 cãlãtori
transportaþi cu metroul.

Reporter: Care a fost cifra de
afaceri a companiei, în 2021?

Mariana Miclãuº: Cifra de afa-
ceri a companiei la 31 decembrie
2021 a fost de 1.012.891.796 lei.

Reporter: Mulþumesc!
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