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PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 
ALE REŢELEI DE METROU

Linii de metrou (magistrale): 5

Lungimea reţelei: 78 Km. cale dublă

Număr de staţii: 63

Număr depouri: 6

Distanţa medie între două staţii: 1,5 km

Lungimea unei staţii: 135 – 175 m

Adâncimea medie a unei staţii: 24 m

Ecartament: 1432 mm



Parcul de Trenuri Electrice de Metrou aflate în prezent 
în parcul inventar/exploatare la METROREX 

Număr
trenuri:

31/15

44/44

24/23
Total inventar

99 trenuri
Total 

exploatare
82 trenuri



Km efectuați de trenurile de metrou 
în perioada 1979 – 2020
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42 de ani 
de 

exploatare

1979 2021

245.506.000 km parcurși

De la inaugurare și până în prezent
ne-am “învârtit” în jurul Pământului,

de aproximativ 6.125 de ori. 



Evoluția numărului de călători în perioada 
2017 - 2020
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Anul
Număr călători - Mii

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Total

2017 77.235 68.666 26.762 6.187 - 178.850

2018 76.811 69.501 27.423 5.968 - 179.703

2019 76.515 69.530 26.949 6.176 - 179.170

2020 39.182 33.301 14.554 2.964
777

15.09-
31.12

90.778

2021
ian - febr

4.452 3.886 1.939 384 468 11.130



PROIECTE DE INVESTIȚII
ÎN DERULARE



Valoarea estimată a proiectului: 728,46 mil. Euro cu TVA din care:   
POS T 2007 – 2013 316,96 mil. Euro 
POIM 2014 – 2020 411,50 mil. Euro

Lungime – 6,871 km
Număr de staţii – 10
Depou                 – 1
Suprafață construită – 68.684 mp.
Distanța medie între stații – 594 m.
Data de începere a lucrării – Trimestrul III 2011
Termen de finalizare a lucrărilor care nu au condiționat punerea în funcțiune: 15.09.2020
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Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon. 
Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), 

inclusiv Valea Ialomiţei (staţie şi depou)
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Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon. 
Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), 

inclusiv Valea Ialomiţei (staţie şi depou)
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Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon. 
Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), 

inclusiv Valea Ialomiţei (staţie şi depou)
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Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon. 
Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), 

inclusiv Valea Ialomiţei (staţie şi depou)



Valoare proiect – 645 mil. Euro cu TVA
Lungime – 5,4 km
Număr de staţii – 6
Indicatorii tehnico – economici au fost reaprobaţi prin
Hotărârea de Guvern nr. 374/03.06.2019.

Finanțarea Serviciilor de proiectare și asistență tehnică aferente obiectivului Magistrala 5 
(Drumul Taberei – Pantelimon), Secţiunea Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului este 
asigurată în cadrul POIM 2014 – 2020, prin 
Contractul de finanţare nr. 73 semnat la data de
17 iulie 2020.
Stadiul actual:
Achiziția serviciilor a fost demarată. 
Rezultatul procedurii de licitație comunicat 
ofertanților a fost contestat la CNSC și 
Curtea de Apel București.
La acest moment, procedura de atribuire este
suspendată până la primirea Hotărârii motivate
de la Curtea de Apel București.
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Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon. 
Secţiunea Eroilor (PS Operă) – Universitate – Piața Iancului

Servicii de proiectare și asistență tehnică
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Valoare estimată proiect: 114 mil. Euro cu TVA, din care:

Caracteristicile tehnice ale proiectului:

Lungime  – 18,68 km cale dublă
Număr de staţii – 14
Număr depouri – 1

Stadiu actual
Prin H.G. nr. 461/2004, au fost aprobaţi indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
de investiţii Modernizarea instalațiilor pe Magistralele 1, 2, 3 și TL.

Obiectivele proiectului constau în:
 înlocuirea căii de rulare – 18,68 km cale dublă;
 înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare pentru interstații.

Licitația pentru achiziția lucrărilor de înlocuire cale de rulare și instalații pe interstații
a fost anulată la data de 24 august 2020.

Licitația va fi reluată după revizuirea documentației (Studiu de Fezabilitate, 
Proiect Tehnic și documentație de atribuire, documentație de finanțare) –
Termen: semestrul II 2021

Dată estimată de finalizare: 48 de luni de la data semnării contractului de execuție.

Îmbunătățirea serviciilor de transport 
public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni – Pipera

Înlocuire cale de rulare
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Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional 
“Henri Coandă - Otopeni”

(Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)
Secțiunea 1: 1 Mai - Tokyo 

Valoare estimată: 692 mil. Euro cu TVA, din care:
FEN: 518 mil. Euro, fără TVA

La data de 12 februarie 2019, Comisia Europeană a emis Decizia nr. C(2019)
1342 final de finanţare a proiectului.

Caracteristicile tehnice ale proiectului:
Lungime  – 6,60 km cale dublă
Număr de staţii – 6
Total trenuri Magistrala 6 – 12

Stadiu actual
Prin H.G. nr. 930/08.12.2016, au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico – economici ai investiţiei, 
actualizați prin OMTIC nr. 995/2020.



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

(Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)
Secțiunea 1: 1 Mai - Tokyo

Stadiu actual
Procedura de atribuire pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție
lucrări de structură Lot. 1.1, între stațiile 1 Mai-Tokyo a fost demarată în
data de 15.03.2019 și suspendată de mai multe ori din cauza contestațiilor.

La acest moment, procedura de atribuire este în derulare și se află în evaluare tehnică.

Graficul de implementare al proiectului:

Termen estimat finalizare procedură și semnare contract: Decembrie 2021

Termen estimat finalizare lucrări: Decembrie 2025



Trenurile noi de metrou (13 trenuri) sunt destinate asigurării circulaţiei
pe distanţele Râul Doamnei – Eroilor 2, respectiv Valea Ialomiţei – Eroilor 2,
la un interval de minim 90 sec.

Procedura de achiziție a fost finalizată în anul 2020, fiind încheiat contractul
de furnizare nr. 142/02.12.2020 cu firma Alstom Transport S.A.

Valoarea ofertei câștigătoare a firmei ALSTOM Transport S.A este de
103 milioane Euro, fără TVA, contractul de furnizare având posibilitatea
suplimentării cu maximum 17 trenuri de același tip, aceleași performanțe
tehnice sau superioare și aceleași condiții contractuale.

Termenul de livrare pentru primul tren: 24 de luni
Termen de livrare pentru cele 13 trenuri: 30 de luni.

Finanțarea celor 13 trenuri noi de metrou
este asigurată prin Contractul de Finanțare
F.I. nr. 25.224 semnat între România și
Banca Europeană de Investiții.

Achiziție trenuri noi de metrou
pentru Magistrala 5 de metrou



PROIECTE DE INVESTIȚII
ÎN PREGĂTIRE



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

(Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)
Secțiunea 2 Tokyo – Aeroport Internațional Henri Coandă Otopeni

Proiectul va realiza legătura intermodală a rețelei de
metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă –
Otopeni, precum și cu centura feroviară și rutieră a
municipiului București.

Valoare estimată: 621 mil. Euro cu TVA, din care:
Finanțare JICA: 320 mil. Euro, fără TVA

Caracteristicile tehnice ale proiectului:
Lungime  – 7,60 km cale dublă
Număr de staţii – 6

Stadiu actual
Prin H.G. nr. 930/08.12.2016, au fost aprobaţi indicatorii 
tehnico – economici ai investiţiei, actualizați prin OMTIC 
nr. 995/2020.



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

(Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)
Secțiunea 2 Tokyo – Aeroport Internațional Henri Coandă Otopeni

Stadiu actual

În data de 18.11.2020 a fost semnat contractual de servicii de cadastru în vederea
dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor, necesare realizării obiectivului
de investiţii.
Documentația de atribuire pentru achiziţia serviciilor de proiectare și execuție
lucrări de structură, a proiectului Magistrala 6 de metrou - Lot.1.2 între stațiile
Tokyo și Aeroportul Otopeni, a fost încărcată în SEAP pentru validare ANAP.
ANAP a comunicat avizul conform condiționat al documentației. Au fost
implementate observațiile ANAP.

Conform Notei prezentate în cadrul Sedinției de Guvern din data de
03.03.2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va iniţia
demersurile necesare către experţii BEI – PASSA pentru realizarea analizei
privind sustenabilitatea economică și socială a proiectului pentru secțiunea
de nord. În urma analizei, se va decide continuarea proiectului pentru
secțiunea de nord sau reconfigurarea acestuia.



Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere

 METROREX S.A. a implemetat deja pentru stațiile de metrou în funcțiune proiectul
„Facilități pentru accesul persoanelor cu handicap în rețeaua de metrou existentă”. Prin
acest proiect s-au dotat stațiile de metrou cu echipamente pentru ușurarea transportului
pentru călătorii cu dizabilități obiectivul proiectului sus menționat fiindacela de a facilita
accesului în stațiile de metrou a persoanelor de orice tip, cât și de a ajuta la actualizarea
cerințelor legislative apărute ulterior execuției stațiilor de metrou.

 Obiectul proiectului “Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele
cu deficiențe de vedere” este execuţia de lucrări de construcții și instalații, privind
modernizarea statiilor de metrou pentru cresterea accesibilitatii si incurajarea utilizarii
retelei de metrou de catre o categorie speciala de calatori – persoane cu deficiente de
vedere.

 Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere
constă în dotarea stațiilor de metrou cu:

 Benzi speciale din elemente de oțel inoxidabil, pentru Magistrala 1, Magistrala 2,
Magistrala 3 și Magistrala 4).

 Panouri de semnalistică Braille (pentru toate magistralele în funcțiune)
 Valoarea proiectului : 5.000.000 euro
 Stadiul proiectului: 

- Documentația de licitație este finalizată
- Aplicația de finanțare este în analiză la M.T.I. – DG OIT.

 Termen de execuție: 
- 12 luni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor. 
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Proiectul va întregi legătura nord – sud prin realizarea continuității M 6 de la 
Aeroportul Otopeni – Aeroportul Băneasa – Gara Băneasa cu M 4 la 1Mai –
Gara de Nord – Gara Progresu, creându-se astfel posibilitatea parcurgerii 
direct a distanței Otopeni – Gara Progresu şi Străuleşti – Gara Progresu cu 
legături la M 1 la Gara de Nord, cu M 1 şi M 3 la stația Izvor, cu M 5 la
stația Haşdeu, cu M 2 la stația Eroii Revoluției, fără transbordări.
Valoare estimată: 1.806 mil. Euro cu TVA
Caracteristicile tehnice ale proiectului:
Lungimea traseului: 11,94 km cale dublă
Nr. Stații: 13 stații noi + 1 existentă (Gara de Nord 2)
Nr. Depouri: 1
Nr. Trenuri de metrou: 15
Termen de finalizare: 60 de luni de la semnarea contractului

Stadiul actual:
Studiul de fezabilitate (SF), finanțat prin Programul de
Cooperare Elvețiano - Român, a fost finalizat şi
aprobat în CTE Metrorex şi în CTE MTIC.
A fost avizat în Consiliul Interministerial condiționat de
obținerea Acordului de mediu. Indicatorii tehnico – economici vor
fi aprobaţi prin Hotărâre de Guvern.

Magistrala 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresu,
Tronson Gara de Nord – Gara Progresu



Având în vedere vechimea parcului de material rulant, precum și
dezvoltarea continuă a rețelei, necesarul conform Strategiei de Dezvoltare
a METROREX este de 150 de trenuri.
În vederea reducerii intervalului de succedare dintre trenuri și pentru
a răspunde cererii de transport a călătorilor, în perioada 2020 – 2027,
se propune achiziția a 50 de trenuri noi de metrou pentru dotarea rețelei
de metrou.

Valoare estimată: 500 milioane Euro, cu TVA

TRENURI NOI DE METROU
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Integrarea sistemului de control acces al 
Magistralei 4 cu Magistralele 1, 2, 3 și TL

Proiectul constă în integrarea sistemului de 
taxare al celor 10 stații de pe M4, cu 
sistemul de taxare al celorlalte magistrale 
de metrou.

Au fost parcurse etapele inițiale pentru 
constituirea obiectivului de investiții, fiind 
avizate Nota conceptuală și Tema de 
proiectare.
Este în pregătire documentația de 
achiziție a serviciilor de proiectare pentru 
întocmirea studiului de  studiului de 
fezabilitate.
Valoarea proiectului este estimată 

la aprox: 8.000.000 Euro 
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 Valoare proiect: 47.000.000 Euro
 Proiectul este inclus în Planul de Acțiune JASPERS.
 Valoare proiect: 150 milioane Euro, exclusiv costurile aferente 
Studiului de Fezabilitate.
 Finanțare: 85% fonduri UE și 15% Buget de stat

Obiectivul proiectului:
 Proiectul își propune să asigure îmbunătățirea semnificativă a
calității spațiilor publice și tehnice din rețeaua de metrou existentă,
reducerea efortului cu întreținerea prin utilizarea mai multor
instalații moderne având costuri reduse de întreținere și abordarea
riscurilor existente la incendiu, prin utilizarea de echipamente
moderne și sisteme de protecție la incendiu modernizate.

2. Reabilitarea stațiilor Magistralei 2 de metrou din București

Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu 
metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera

1. Realizarea sistemului de automatizare și siguranţă a traficului 
(Interlocking), inclusiv informare dinamică pe Magistrala 2. 
Berceni – Pipera.



Extensii la rețeaua de metrou

 Realizarea extensiilor de metrou la periferia rețelei permite asigurarea accesului la
sistemul de transport cu metroul pentru zona periurbană, dezvoltând caracterul
metropolitan al serviciului de transport cu metroul.

 Coroborând dezvoltarea socio-economică și planificarea transporturilor conform 
Planului de Mobilitate Urbană a Regiunii București-Ilfov, în perioada 2021-2030, rezultă 
că o primă etapă de implementare poate cuprinde în principal următoarele extensii:

- Extensia Pipera

- Extensia Păcii

- Extensia Berceni - proiect demarat în colaborare cu Autoritățile locale din Sectorul 4, 
care constă: în modernizarea liniei de probe din cadrul complexului Berceni, dublarea 
căii de rulare pentru a putea fi utilizată pentru traficul trenurilor cu călători, realizarea 
unei noi stații de metrou Tudor Arghezi în zona Liniei de centură a municipiului 
București.

- Extensie Mogoșoaia

- Extensie Domnești

 Necesitatea și modul de abordare a investițiilor vor fi determinate prin studiul de
fezabilitate. 26
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Magistrala 7 de metrou în lungime de 26 km. 
Valoare estimată 2.470 mil. Euro fără TVA.

Magistrala 8 Inel Sud Crângaşi – Dristor în lungime de 17 km. 
Valoare estimată 1.805 mil. Euro fără TVA.

Modernizarea sistemului de ventilaţie  - etapa a II-a - 35 de staţii. 
Valoare estimată 40 mil. Euro fără TVA.

Reabilitare infrastructură de metrou (51 de staţii, interstaţii, depouri). 
Valoare estimată 510 mil. Euro fără TVA.

Reabilitare sistem de informare dinamică și semnalistică în 51 de staţii. 
Valoare estimată 28 mil. Euro fără TVA.

PROIECTE AFLATE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
A METROULUI DIN BUCUREŞTI 2016 – 2030



Echipa Metrorex

vă mulţumește pentru atenţie!

Email: contact@metrorex.ro

mailto:contact@metrorex.ro
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