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FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ
ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA VEST
FONDURI STRUCTURALE 2014 - 2020
I. DATELE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI:

Data înfiinţării
Data începerii activităţii

Metroul
SA
Microîntreprindere (0-9 angajaţi)
Întreprindere mică (10-49 angajaţi)
Întreprindere mijlocie (49-249 angajaţi)
Întreprindere mare (peste 249 angajaţi)
Privat:
Public:
Mixt:
Românesc:
Străin:
03.02.1975
03.02.1975

Adresă sediu

Str. Gutenberg nr. 3 bis sector 5 București

Telefon
Fax
E-mail
Adresă web

0311047102
0213124335
metroul@metroul.ro
www.metroul.ro

Puncte de lucru în Regiunea
Vest (adresă, date de contact,
persoană de contact)

-

Denumire
Tipul organizaţiei
Mărimea organizaţiei (x)
în cazul în care este societate
comercială

Capital (%)

Activitate de bază (CAEN)

Alte activităţi (CAEN)



x

100%

100%

7112 Activități de inginerie și consiliere tehnică legate de acestea
7111 Activități de arhitectură
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7410 Activități de design specializat
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

*PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc.
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Conducător organizaţie
Persoană de contact
(nume, funcţie)

George Rozorea
Adriana Cucu
Șef Compartiment Marketing-Ofertare

II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI:











Acreditări ale organizaţiei*














Autorizație furnizor feroviar AFER “Proiectare, consultanță și studii
pentru infrastructura feroviară și de metrou”
Agrement tehnic feroviar AFER “Proiectare, consultanță și supervizare
șantier pentru lucrări feroviare și de metrou”
Certificat AFER SR EN ISO 9001 : 2008 “Activități de inginerie și
consultanță și tehnici legate de acestea” M7112; “Activități de
consultanță pentru afaceri și management” M7022; “Activități de studiere
a pieței și de sondare a opiniei publice” M7320; “Activități de
arhitectură” M7111; “Activități de consultanță și servicii de evaluare
pentru bunuri imobiliare” L6831; “Activități de evaluare (altele decât
pentru bunuri imobiliare și asigurări) M7490
APDP - Certificat de atestare tehnică “Lucrări de drumuri, poduri și
construcții aferente”
Certificat de calificare ARACO - Cod CAEN 7111 Activități de
arhitectură, Cod CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
legate de acestea”
SR EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004 “Sistem de management de
mediu”
SR OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001:2007 “Sistem de management al
sănătății și securității ocupaționale”
Certificat de atestare Ministerul Mediului și Pădurilor “Întocmirea
studiilor hidrogeologice” “Elaborarea documentațiilor pentru obținerea
avizului/autorizației de gospodărire a apelor”
SR ISO/IEC27001:2006/ISO/IEC27001:2005 “Sistem de management al
securității informației”
SR EN ISO 9001:2008/ISO 9001: 2008 Sistem de management al calității
SR ISO / IEC 270001: 2006 / ISO / IEC 27001: 2005 “Activități de
inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; activități de arhitectură,
activități de consultanță pentru afaceri și management; activități de
studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; activități de consultanță
și servicii de evaluare privind cumpărarea, vânzarea și închirierea
bunurilor imobiliare, pe bază de onorariu (taxă sau contract); activități de
evaluare (altele decât pentru bunuri imobiliare) și asigurări
Autorizație IGSU “Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și
stingere a incendiilor”
Autorizație IGSU “Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu”
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Inspectoratul de Stat în
Construcții - Autorizație Laborator de Gradul II “Laborator de analize și
încercări în construcții – Grad II” Efectuarea de încercări și verificări de
laborator, în profilurile și pentru încercările din anexă”.
Atestat ANRE de tip Bp pentru „proiectare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale,
branșamente aeriene și subterane , la tensiunea nominală de 0,4 kV,
respectiv atestat de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV și posturi de
transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”
Ministerul Mediului - Certificat de înregistrare în Registrul Național al
Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului la poziția 118 pentru
„RM” și „RIM”
ANEVAR – Certificat de membru corporativ
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Colaboratori ai organizaţiei
(instituţii)*

Performanţe înregistrate în
ultimii trei ani

Numărul mediu anual de
clienţi

Care sunt mijloacele de
publicitate prin care se
realizează promovarea
organizaţiei dumneavoastră?
(x)











Universitatea Politehnică București
Universitatea Tehnică de Construcții București
Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”
Academia de Studii Economice
SYSTRA
Price WaterhouseCoopers
Deloitte
Tunele Brașov
SOMET
Anul
Număr de
Cifră de afaceri (RON)
Profit
clienţi
(da / nu)
2012
111
59.352.208
da
2013
103
51.175.506
da
2014
106
datele nu sunt finalizate
da
Număr total:
Microîntreprinderi
I.M.M.
11
Întreprinderi mari
9
Administraţii publice
26
Asociaţii / ONG-uri
Persoane fizice
60
Presă
x
Internet
x
Radio
TV
Postere/afişe Seminarii/conferinţe
x
Altele (descriere)
-

* dacă este cazul

III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI:
Nr.
Nume şi prenume
Crt.
1
Rozorea George

Funcţia
Director General

2

Călinescu Sorin

Director Consultanță

3

Oprea Ionel

Director Proiectare

4

Ivan Victoria Cecilia

Director Economic

Specializări
Inginer specialitatea electronică aplicată
Inginer specialitatea căi ferate drumuri și
poduri
Inginer specialitatea electroenergetică
Economist specialitatea ind. constr. și
transporturi

Vă rugăm să ataşaţi acestui formular CV-urile experţilor din cadrul organizaţiei
dumneavoastră.
Menționăm că Metroul SA are o structură de 8 departamente în cadrul cărora își desfășoară
activitatea peste 200 specialiști în domenii diferite, acoperind astfel întreaga gamă de servicii
privind activitățile de inginerie și consiliere tehnică legate de acestea.
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IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE:
Cărei pieţe se adresează
serviciile oferite de
organizaţia dumneavoastră?
(%)
Unde se oferă de obicei
serviciile dumneavoastră?
(%)
Cereţi o evaluare a serviciilor
oferite la finalul
contractului? (da / nu)

Locală
Regională
Naţională
Internaţională
a. la propriul sediu

60%
40%
95%
5%
75%

b. la sediul clientului

25%
da

Cursuri
Care sunt principalele
solicitări ale clienţilor
dumneavoastră? (%)

Tipul serviciilor oferite de
către organizaţia
dumneavoastră (%)

Care sunt principalele
domenii pe care doriţi să vă
axaţi activitatea privind FS în
perioada următoare? (x)

-

Elaborare proiecte
Studii de piaţă
Informaţii
Altele (descriere) Servicii de consultanță
1. servicii de proiectare și consultanță în construcții
2. management de proiect
3. consultanță financiară și reorganizare
4. servicii de evaluare bunuri mobile și imobile
Infrastructură de transport
Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie
Turism
Dezvoltare urbană
Dezvoltare rurală şi agricultură
Proiecte pentru întreprinderi
Protecţia mediului
Resurse umane
Cercetare-Dezvoltare-Inovare
Altele – Infrastructură de mediu

60%
5%
5%
30%
80%
10%
5%
5%
x
x
x
x
x
x
x
x

V. EXEMPLE DE PROIECTE PREGĂTITE ŞI PROGRAME ACCESATE:
(vă rugăm să enumeraţi şi să descrieţi pe scurt câteva dintre principalele proiecte pregătite de organizaţia
dumneavoastră, care au fost sau sunt finanţate din diverse surse, atât fonduri guvernamentale, cât şi europene)

Anul

2001

Denumirea
beneficiarului
Municipalitatea
București

Tipul
proiectului

consultanță

Domeniul

Scurtă descriere

Valoarea
proiectului
(RON)

Infrastructură
de transport

Servicii de consultanță pentru
proiectul „România – Proiectul
privind infrastructura în
București. Sub-proiectul: Pasaj
denivelat superior Basarab”.

11.764.340

Programul
accesat*

BEI
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2005

Primăria
Municipiului
București

SF, PT. DE

Infrastructură
de educație

2009

SC Metrorex
SA

SPF, SF,
PT, CS,
DE

Infrastructură
de transport

2009

Ministerul
Sănătății

PT

Infrastructură
de sănătate

2010

Municipalitatea
București

SF

Infrastructură
de transport

Reabilitarea infrastructurii
Educaționale in Municipiul
București.
Elaborare doc. tehnicoeconomice (studii de
prefezabilitate și fezabilitate,
proiecte tehnice preliminarii,
proiecte tehnice, caiete de
sarcini, cărți tehnice, studii de
soluții, expertize tehnice asupra
lucrărilor de construcții, detalii
de execuție, doc. pt. licitații (de
achiziție lucrări), obținere
avize si acorduri necesare
proiectării și execuției conform
Doc. Descriptive (Anexa 1) și
să asigure asistenta tehnică pt.
implementarea proiectelor în
execuția lucrărilor de investiții
aflate în curs de execuție
conform Anexei 2 și 3.
Servicii de consultanță și
proiectare pt. elaborarea
proiectului tehnic pentru
modernizarea prin extindere a
Spitalului Clinic Dr. Panait
Sârbu.
Modernizare infrastructură
rutieră Piața Sudului – faza SF

2.415.419

BEI

180.276.948

BEI IV
BEI V
POS-T/FC
POS-T/FDR

57.120

BIRD
BEI

62.903

POR 20072013 axa
prioritară
DMI 2.1

Elaborare documentație de
avizare a lucrărilor de
intervenții (DALI) privind
„Modernizarea, reabilitarea și
Unitatea
echiparea infrastructurii
Administrativ
Infrastructură
2014
DALI
serviciilor de sănătate din
130.000
Teritorială
de sănătate
cadrul Spitalului Dr.T.C.
Orașul Zărnești
Sparchez – Zărnești”, jud.
Brașov, în vederea accesării de
finanțări europene sesiunea
2014-2020.
* POR, POSCCE, POSDRU, POS Mediu, POS Transport, PNDR, fonduri guvernamentale etc.

în vederea
accesării de
finanțări
europene

Completat de către:
Numele şi prenumele:
Poziţia în cadrul organizaţiei:

Data:
Localitatea:
Judeţul:

Cucu Adriana
Șef Compartiment Marketing-Ofertare

08.04.2015
București
București
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