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Începuturile metroului bucureștean

• Istoria metroului începe în anul 1908, când Dimitrie Leonida își alegea ca temă a
diplomei sale de licență proiectul construcției unui metrou în București.

• Metroul bucureștean a fost construit în anii 1970 de către Întreprinderea
„Metroul” București și deschis în luna noiembrie 1979 sub administrarea
Întreprinderii de Exploatare a Metroului.

Magistrala/Tronsonul Parcurs km Stații Punere în funcțiune

MAGISTRALA 1 PANTELIMON - REPUBLICA - EROILOR -
GARA DE NORD - DRISTOR 2 31,01 22 (din care 7 stații 

comune cu Magistrala 3) Etapizat 1979 -1990

Tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi 8,63 6 Noiembrie, 1979
Tronsonul Timpuri Noi - Republica 10,1 6 Decembrie, 1981
Tronsonul Petrache Poenaru - Crângași 0,97 1 Decembrie, 1984
Tronsonul Crângași - Gara de Nord 2,83 2 Decembrie, 1987
Tronsonul Gara de Nord - Dristor 2 7,8 6 Decembrie, 1989
Tronsonul Republica - Pantelimon 0,68 1 Ianuarie, 1990



Începuturile metroului bucureștean

Magistrala/Tronsonul Parcurs km Stații Punere în funcțiune

MAGISTRALA 2 BERCENI - PIPERA 18.68 14

Tronsonul Berceni - Piața Unirii 2 9,96 8 ianuarie, 1986
Tronsonul Piața Unirii 2 - Pipera 8,72 6 Octombrie, 1987

MAGISTRALA 3 ANGHEL SALIGNY - NICOLAE 
GRIGORESCU - EROILOR - PRECIZIEI 22,2 16 (din care 7 stații 

comune cu Magistrala 1)

Tronsonul Nicolae Grigorescu - Eroilor 8,67 7 August, 1983

Tronsonul
Eroilor - Preciziei / Gorjului - Nava 2, 

Nava 1 8,83 5
Iulie, 1996 și Noiembrie, 

1999
Tronsonul Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny 4,7 4 Noiembrie, 2008

MAGISTRALA 4 LAC STRĂULEȘTI - GARA DE NORD -
GARA PROGRESU 7,44 8

Tronsonul Gara de Nord - 1 Mai 3,24 4 Martie, 2000 
Tronsonul 1 Mai - Parc Bazilescu 2,3 2 Iulie, 2011
Tronsonul Parc Bazilescu - Străulești 1,9 2 Martie, 2017

MAGISTRALA 5 RÂUL DOAMNEI - PANTELIMON 16,2 22

Tronsonul Râul Doamnei - Eroilor 2, Romancierilor 
- Valea Ialomiței 7 10 Septembrie, 2020





43 de ani 
de 

exploatare

1979 2022

253.953.000 km parcurși



Infrastructura de metrou

• Distanța medie între 2 stații: cca. 1,5 km
M1-M4 și cca. 0,5 km pe M5

• Lungimea unei stații: 135-175 m
• Adâncimea medie a unei stații: 24 m
• Ecartament: 1432 mm

• Linii de metrou (magistrale): 5
• Număr stații/accesuri: 63/190
• Număr remize: 3 remize 
• Număr depouri: 6 depouri 
• 1 terminal multimodal de tip 

Parc&Ride şi transport public 
Străuleşti

• Lungime rețea: 77 km comerciali cale 
dublă de tunele şi galerii cu calea de 
rulare şi şina a III-a



Activitatea de linii:
- 188 km constructivi linie simplă tip 49 și 60
- traverse:

> 293.198 bucăți de lemn și beton pe M1-M4
> 29.170 bucăți monobloc ebai pe M 5

- aparate de cale:
> 207 schimbătoare de cale simple
> 5 TDJ
> 22 bretele şi 1 semibretea

- material mărunt de cale:
> 1.172.788 buc. prindere tip K, Pandrol, Vossloh pe M1-M4 
> 116.680 buc. prindere Pandrol fast clip pe M 5

- șina a III-a:
> 45.113 buc. console șina a III-a
> 45.113 buc. izolatori șina a III-a

Infrastructura de metrou

Activitatea de tunele: cca. 156 km tunel + galerie

Activitatea de stații: cca. 448.000 mp de placări 
şi pardoseli ceramice



 Metrorex S.A., prin departamentele specializate, menține în parametri
instrucționali de exploatare tunelele și galeriile de metrou, precum și calea de
rulare și instalațiile aferente prin lucrările de întreținere curentă și reparații
periodice la toate instalațiile, inclusiv refacție cu șină tip 49 și 60;

 Verificările și măsurătorile se realizează cu dispozitive dedicate măsurării și
verificării parametrilor geometrici ai șinei și ai instalațiilor, activitățile și
echipamentele fiind agrementate de Autoritatea Feroviară Română, ISCIR etc.

Infrastructura de metrou



Activitatea de instalații:
- 149 lifturi
- 280 escalatoare: 

> 164 buc. pe M1-M4
> 116 buc. pe M5

- peste 238 ventilatoarea de mare putere - 180.000 mc
- peste 200 de km de conducte PSI 
- peste 300 trafo de medie tensiune
- peste 40.000 de corpuri de iluminat
- peste 3.000 km cabluri de telecomunicaţii, radio şi 
fibră optică 
- peste 350 de echipamente de centralizare 
electrodinamică
- cca. 1.500 de aparate de control acces
- 1.803 camere TVCI
- cca. 6.421 detectoare de incendiu şi efracţie

Infrastructura de metrou



• Durate de deplasare reduse

Avantajele rețelei de metrou

• Capacitate mare de transport (50.000) căl./oră şi sens)

• Îmbunătățirea factorilor de mediu la nivel urban prin reducerea 
numărului deplasărilor cu autovehiculele personale  

• Descongestionarea traficului de suprafaţă prin încurajarea utilizării 
metroului ca mijloc de transport în comun.



Avantajele rețelei de metrou

• Siguranţă în deplasare,  în condiţii de calitate 
şi confort crescute, fără influenţe climatice.

• Creşterea randamentului la locul de muncă a 
populației active prin reducerea stresului 
cauzat de traversarea oraşului în condiţii de 
congestie.

• Coridor de transport -> vector de dezvoltare
• Apariţia unor poli administrativi, comerciali, culturali etc. 

de-a lungul coridorului deservit.
• Ameliorarea accesibilităţii teritoriale.
• Creşterea valorii terenurilor.



Colaborarea cu administrațiile 
locale pentru integrarea

transportului urban



Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban

• Există o preocupare constantă pentru îmbunătățirea serviciilor de transport cu metroul și pentru
sporirea confortului călătorilor.

• De-a lungul timpului, a existat o bună colaborare cu administrațiile locale atât la realizarea
stațiilor comune de tramvai și metrou, cât și la realizarea conexiunilor intermodale.

Zona Crângași
Stația de metrou Crângași: conexiune cu linia 
de tramvai 41



Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban

Zona Obor
Stația de metrou Obor: legătura cu liniile de 

tramvai 1, 10 și 46



Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban

Zona Piața Sudului
Stația de metrou Piața Sudului: pasaj de legătură cu 

zona comercială și Park&Ride-ul din vecinătate



Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban

Zona Berceni
Stația de metrou Berceni: PASARELA PIETONALĂ 

POPEȘTI-LEORDENI



Extinderea Magistralei 2 de metrou: Berceni – Pipera, împreună cu Primăria Sectorului 4:

 Stația de metrou – Tudor Arghezi (1,71 km, cale dublă)
În anul 2019 între Metrorex S.A., Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritățile Locale ale Sectorului 4 a
fost încheiat un Protocol de asociere pentru realizarea unei stații de metrou în continuarea Magistralei 2 de metrou
Berceni – Pipera, prin utilizarea terenului aferent liniei de probe și a legăturii rețelei de metrou cu stația CF Popești.
Obiectivul de investiții a fost inițiat de Primăria Sectorului 4, care a asigurat și sursele de finanțare necesare, Metrorex
fiind implicată în asigurarea suportului tehnic în ceea ce privește stabilirea/avizarea soluțiilor pentru realizarea
lucrărilor de structură și dotarea cu instalațiile de infrastructură necesare.
Termenul de finalizare a lucrărilor este anul 2023, iar după punerea în funcțiune, stația de metrou și infrastructura
aferentă vor fi incluse în contractul de concesiune și implicit în administrarea Metrorex.

Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban



• În prezent, derulăm cu Primăria Sectorului 4 proiecte pentru deschiderea unor noi accesuri de
metrou la stațiile Eroii Revoluției, Apărătorii Patriei și Constantin Brâncoveanu.

• De asemenea, împreună cu Primăria Sectorului 2 s-a inițiat o colaborare pentru construirea unei
subtraversări a bulevardului Dimitrie Pompeiu.

APĂRĂTORII PATRIEI C-TIN BRÂNCOVEANU PIPERA

Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban



 Pasaj stație de metrou Eroii 
Revoluției: conexiune cu stația de 
tramvai

EROII REVOLUȚIEI

Colaborarea cu administrațiile locale pentru 
integrarea transportului urban



Proiecte de investiții



Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon
Secțiunea 1: Râul Doamnei – Eroilor (structură, instalații)

- 6,9 km cale dublă, 10 stații, 1 depou;
- Stadiu de realizare 99% (PIF 15.09.2020);
- Lucrări de finalizat:

 Stația Parc Drumul Taberei – conexiune cu linia de 
tramvai 41;

 Stația Academia Militară - accesul B.   
- Termen de finalizare semestrul II 2022.

Proiecte de investiții



Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon

Lucrări de adaptare a stației Eroilor 1:

Instalații de siguranța traficului la punerea în funcțiune a Magistralei 5
- Termen de finalizare semestrul II 2023.

Proiecte de investiții



Proiecte de investiții

Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon

Secțiunea 2: Eroilor – Piața Iancului (proiectare și asistență tehnică)

- 5,4 km cale dublă, 6 stații;
- Stadiu de realizare: 40% (dintr-un total de 10 livrabile s-au predat 4, 3 livrabile

sunt aprobate și un livrabil este în analiză);
- Termen de finalizare decembrie 2023.



Proiecte de investiții

Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional “Henri Coandă - Otopeni”
– Magistrala 6 de metrou

 Proiectare şi execuţie lucrări structură pentru Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo:
• Lungime tronson I: 6,60 km cale dublă (6 stații).
• Contract încheiat în luna martie 2022 cu: ASOCIEREA ALSIM ALARKO SANAYI

TESISLERI VE TICARET A.Ş. – MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.Ş.
• Termen de finalizare: 4 ani.

 Proiectare şi execuţie lucrări structură pentru Lotul 1.2: Tokyo - Aeroportul
Internațional Henri Coandă:

• Lungime tronson II: 7,60 km cale dublă (6 stații).
• Procedura de achiziție a lucrărilor de structură este în derulare. În data de

28.01.2022, au fost depuse oferte de 3 asocieri.
• Finanțarea este asigurată din fonduri J.I.C.A. și bugetul de stat.
• Termen estimat finalizare procedură achiziție: trimestrul IV 2022.



Proiecte de investiții

Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional “Henri Coandă - Otopeni” – Magistrala 6 de metrou
Proiectare şi execuţie lucrări structură pentru Lotul 1.1: 1 Mai – Tokyo: 

 Integrarea transportului urban:
o Zona Piața Montreal: Viitoarea stație de metrou Piața Montreal –
Magistrala 6 -> legătură cu tramvaiul 41

o Zona DN 1 (Linia de centură): Viitoarea stație de metrou Bruxelles – Magistrala 6 -> Park&Ride



Magistrala 4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresu, Tronsonul Gara de Nord –
Gara Progresu

• 14 stații de metrou, 1 depou, 10,9 km;
• Studiul de fezabilitate a fost avizat în anul 2020 de Consiliul

Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe,
condiționat de obținerea Acordului de mediu;

• La acest moment se parcurg etapele procedurale în relația cu Primăria
Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, în vederea definitivării
documentelor necesare obținerii Acordului de mediu;

• Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu va asigura legătura pe direcţia
Nord-Sud, traversând sectoarele 1, 4, 5 și 6, respectiv zonele: Griviţa,
Centru, Cotroceni, Palatul Parlamentului, parte din Drumul Taberei şi
Rahova şi Berceni.

• Magistrala va face legătura între două dintre cele mai importante staţii de
cale ferată ale Capitalei: Gara de Nord şi Gara Progresu şi va avea
corespondenţă cu magistralele de metrou în funcţiune, intersectând liniile
de metrou existente în trei puncte: Gara de Nord, Izvor, Eroii Revoluţiei şi
în alte două puncte ale viitoarelor magistrale de metrou: Mag. 5 şi Mag. 7.

• Proiectul este finanțat parțial prin PNRR.

Proiecte de investiții



Magistrala 4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresu, Tronsonul Gara de 
Nord – Gara Progresu

 Stația Eroii Revoluției: conexiune viitoare cu Magistrala 4: Gara de
Nord – Gara Progresu

 Viitoarea stație de metrou Gara Progresu: conexiune cu linia de cale ferată, 
transportul urban și periurban, Park & Ride 

Proiecte de investiții

Gara Progresu



TERMINALUL MULTIMODAL STRĂULEȘTI

• Grad mediu de ocupare lunar: 15%
• Tarif: 0,50 lei/h

• Locuri de parcare: 660 locuri
• Parcare auto pe 4 niveluri (P+3)
• Număr locuri autocare: 11 locuri
• Număr de lifturi: 3 buc.
• Pasaj de corespondență cu rețeaua S.T.B. și 

rețeaua de metrou prin Stația Străulești, 
iluminat natural și artificial, dotat cu 2 
trotuare rulante.

Proiecte de investiții (realizate)






Proiecte de investiții

Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2: Berceni – Pipera, Înlocuire cale de rulare

Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, POIM
2014-2020.
Procedura de achiziție a lucrărilor a fost demarată la finele anului 2019, fiind anulată în anul 2020.
La acest moment, Metrorex beneficiază de sprijinul experților Jaspers și BEI – PASSA pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate,
modificarea documentației de atribuire pentru execuție lucrări și a documentației de finanțare.
Procedura de licitație pentru achiziția lucrărilor este estimată a fi demarată în trimestrul IV 2022.



Proiecte de investiții

Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere
• Proiectul se va implementa în cele 63 de stații de metrou unde se vor monta: 

 benzi speciale din oțel inoxidabil, panouri de semnalistică Braille;
• Contractul de lucrări a fost semnat în data de 31.01.2022 și are termen de realizare 12 luni.



Echipa METROREX
vă mulţumește pentru atenţie!

contact@metrorex.ro
www.metrorex.ro

https://www.facebook.com/metrorexoficial.ro/

mailto:contact@metrorex.ro
http://www.metrorex.ro/
https://www.facebook.com/metrorexoficial.ro/
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