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Magistrala/

Tronsonul
Parcurs Km Staţii

Punere în 

funcţiune

Magistrala I PANTELIMON - REPUBLICA- EROILOR -

GARA DE NORD – DRISTOR 2 

31,01 22

(din care 7 staţii comune 

cu Magistrala III)

Etapizat

1979 - 1990

Tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi 8,63 6 Noiembrie 1979

Tronsonul Timpuri Noi - Republica 10,10 6 Decembrie 1981

Tronsonul Petrache Poenaru - Crângaşi 0,97 1 Decembrie 1984

Tronsonul Crângaşi - 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

Magistrala II BERCENI - PIPERA 18,68 14

Tronsonul Berceni – Piaţa Unirii 2 9,96 8 Ianuarie 1986

Tronsonul Piata Unirii 2 - Pipera 8,72 6
Octombrie 1987

Magistrala  III

Tronsonul

ANGHEL SALIGNY – N. GRIGORESCU –

EROILOR - PRECIZIEI

N. Grigorescu – Eroilor

22,2

8,67

16

(7 staţii comune cu 

Magistrala I)

Tronsonul Eroilor – Preciziei

Staţia Gorjului – Nava  2

– Nava 1

8,83 5 August 1983

Iulie 1996

Noiembrie 1999

Tronsonul N. Grigorescu 2 – Anghel Saligny 4,7 4 Noiembrie 2008

Magistrala IV LAC STRĂULEŞTI - 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 – Străuleşti 1,9 2 Martie 2017

REŢEAUA DE METROU ÎN FUNCŢIUNE



CARACTERISTICI TEHNICE ALE REŢELEI DE METROU

4

Linii de metrou (magistrale): 4

Lungimea reţelei: 71,10 Km. cale dublă

Număr de staţii: 53

Număr depouri: 5

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 

inventar/exploatare la METROREX 

Număr

trenuri:

31/15

44/44

24/24

Total inventar

99 trenuri

Total 

exploatare

83 trenuri



Km efectuați de trenurile de metrou în 

perioada 1979 – 2019 (30.09) 

1979 2019

237.200.000 km

De la inaugurare și până în prezent

ne-am “învârtit” în jurul Pământului,

de aproximativ 5.930 de ori. 

40 de ani 

de 

exploatare



Evoluția numărului de călători în perioada 

2017 - 2018
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Anul

Număr călători - Mii

Mag. I Mag. II Mag. III Mag. IV Total

2017 77.235 68.666 26.762 6.187 178.850

2018 76.811 69.501 27.423 5.968 179.703



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PROIECTE DE INVESTIȚII
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Secţiunea Parc Bazilescu - Străulești (2,24 km) face parte

din tronsonul Gara de Nord – Lac Străuleşti, în lungime

totală de 7,67 km.

Extinderea cu încă 2 staţii s-a realizat prin execuţia de

lucrări, astfel:

- 1,89 km, staţiile Laminorului și Străulești

- 0,35 km, depou şi terminal multimodal Park &

Ride

Valoarea proiectului este de 198 mil. Euro cu TVA, din

care:

•167 mil. Euro – Fonduri europene nerambursabile (POST

2007–2013; POIM 2014–2020) și Buget de stat– pentru

staţiile Laminorului și Străulești;

• 31 mil. Euro – Buget de stat – pentru depou şi terminal

multimodal Park & Ride.

Toate lucrările sunt finalizate cu excepția Sistemului de

siguranță a traficului este în curs de recepție la terminarea

lucrărilor.

➢Stațiile de metrou Laminorului și Străulești – au fost 

puse în funcţiune la data de 31 martie 2017.

➢ Depou, galerie de legătură şi terminalul multimodal 

Park & Ride – au fost puse în funcţiune la data de 9 

noiembrie 2018.

Retea de metrou existentă

M4 Parc Bazilescu – Străulești

Gara de Nord – Gara Progresu

LINII DE METROU ÎN EXPLOATARE

Magistrala 4 de metrou Parc Bazilescu – Străulești
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Staţia Laminorului

❑Lungime: 285 m.

❑Număr de accese: 4 accese.

❑Număr de escalatoare: 10 

buc.

❑Număr de lifturi: 3 buc. 

❑Adâncime: 19,60 m. 

❑Niveluri stație: 2 niveluri 

(peron și intermediar)

❑Grupuri sanitare pentru 

public: 1 grup.
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Staţia Străuleşti

❑Lungime: 375 m.

❑Număr de accese: 4 accese.

❑Număr de escalatoare: 11 buc.

❑Număr de trotuare rulante: 2 buc.

❑Număr de lifturi: 4 buc. 

❑Niveluri stație: 2 niveluri (peron și 

intermediar)

❑Grupuri sanitare pentru public: 1 grup.

❑Pasaj de corespondență Stația Străulești 

– Terminal Multimodal iluminat natural și 

artificial.
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Depoul Străuleşti

❑ Lungime: 170 m.

❑ Număr de linii: 13 linii, din 

care:

- 6 linii de parcare, 

- 1 linie de spălare, 

- 4 linii de revizie, 

- 1 linie de strung de bandaje  

- 1 linie de vinciuri.

❑ Adâncime: 12,90 m

❑ Acoperire: 2,30 m

❑ Niveluri spații tehnice: 2 

niveluri.

❑ Înălțime interioară: 6,30 m.

❑ Luminatoare naturale: 2 buc.
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Terminalul Multimodal Străuleşti

❑ Locuri de parcare: 650 locuri.

❑ Parcaj auto: 4 (P+3).

❑ Număr locuri autocare: 11

❑ Număr de lifturi: 3 buc. 

❑ Pasaj de corespondență cu rețeaua S.T.B. și 

rețeua de metrou prin Stația Străulești, 

iluminat natural și artificial, dotat cu 2 trotuare 

rulante.



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 al lucrărilor care condiționează punerea 

în funcțiune - decembrie 2019

Stadiul fizic actual (general): 90%
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LINII DE METROU ÎN EXECUŢIE

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)
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 Valoare estimată proiect: 305,06 mil. Euro, cu TVA din care:

❖ 169,23 mil. Euro POST 2007-2013;

❖ 135,83 mil. Euro POIM 2014-2020. 

Obiectivele proiectului constau în:
 Faza I a proiectului - Achiziționarea unui număr de 24 de trenuri de metrou noi, inclusiv 

echipamentul îmbarcat de siguranţa a traficului. Au fost livrate și recepționate: 16 trenuri 
– 04.07.2014 și 8 trenuri – 03.06.2016. Trenurile se află în circulaţie cu călători și au fost 
finanțate în cadrul POST 2007 – 2013.

 Faza II a proiectului finanțate din POIM 2014-2020 - înlocuirea căii de rulare – 18,68 
km cale dublă;

 înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare pentru interstații;
 construire Acces nou la Stația Tineretului.
 Înlocuirea căii de rulare pe întreaga magistrală (18,68 km );
 Realizarea unui nou acces la stația Tineretului.

Activitățile finanțate din POIM 2014-2020, faza II a proiectului, sunt următoarele:
 înlocuirea căii de rulare – 18,68 km cale dublă;
 înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare pentru interstații;
 construire Acces nou la Stația Tineretului.

Îmbunătățirea serviciilor de transport 

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

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

Construire Accese noi la Stația Tineretului 

Deschis pentru utilizare în data de 29.05.2019

Valoare contract: 3.625.911 Euro cu TVA

Dotări:

-Lift exterior

-Lift interior

-Scări rulante

-Instalații TV

-Instalații antiefracție

-Instalații sonorizare

-Instalații control acces

-Grupuri sanitare pentru călători
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Lucrările propuse a fi executate intervin asupra staţiilor şi tunelurilor acestei magistrale, 

având drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, după cum urmează:

• Modernizarea căii de rulare şi extinderea sistemului elastic de fixare şi prindere;

• Modernizarea instalaţiilor fixe din reţeaua existentă a căror durată de viaţă este în curs de

expirare, fiind uzate fizic şi moral;

• execuția lucrărilor se va realiza în timpul pauzelor nocturne de circulația a trenurilor cu

de călători - în timpul săptămânii (luni-vineri) și pe durata întregii zile în zilele de -

sărbătoare legală, pe o linie, circulația trenurilor de călători se va realiza pe cealaltă linie.

• Se află în derulare procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului “Îmbunătăţirea

serviciilor de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni – Pipera. Înlocuire cale de rulare si

instalaţii pe interstaţii” .

Durata totală de execuție a lucrărilor este de 4 ani.

Îmbunătățirea serviciilor de transport 

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

➢ înlocuirea căii de rulare – 18,68 km cale dublă;
➢ înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare pentru interstații;
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Legătura reţelei de metrou 

cu Aeroportul Internaţional “Henri Coandă - Otopeni”

(Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)
Lungime  – 14,2 km.

Număr de staţii – 12

Număr de trenuri – 12

Valoare totală Proiect: 1.391,63 mil. Euro din care:

❖POIM 2014 - 2020: 608,98 mil. Euro

❖TVA: 222,53 mil. Euro

❖Împrumut JICA: 319,31 mil. Euro

❖Buget de stat: 240,81 mil. Euro

secţiunea 1 Mai – Tokyo: Comisia Europeană a aprobat

finanţarea - 12 februarie 2019 - s-a emis Decizia nr.

C(2019) 1342 final.

 secţiunea Tokyo – Otopeni: va fi finanţată din

împrumutul JICA şi buget de stat.

❖Termen estimat punere în funcţiune cu călători - 48 de

luni de la începerea lucrărilor.
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Stadiu:

 se află în derulare Contractul de “Proiectare, asistenţă

tehnică şi supervizare lucrări” încheiat la data de

15.12.2011;

 prin H.G. nr. 930/08.12.2016 au fost aprobaţi

indicatorii tehnico – economici ai investiţiei;

 prin H.G. nr. 496/13.07.2017 s-a aprobat coridorul de

expropriere al lucrării;

 la data de 30.10.2017 a fost emis Acordul de mediu;

în data de 15.03.2019, a fost publicat în SICAP și JOUE

Anunțul de participare pentru achiziția serviciilor de

proiectare și execuție lucrări de structură Lot. 1.1: între

stațiile 1 Mai-Tokyo, procedura se află în derulare.

➢În data de 08.04.2019 a fost publicat în SICAP Anunțul 

de participare pentru achiziția serviciilor de cadastru în 

vederea dobândirii prin expropriere / transfer a imobilelor 

necesare realizării obiectivului de investiții. La această 

dată s-a finalizat evaluarea propunerilor tehnice și 

financiare, urmează să fie semnat contractul.



Legătura reţelei de metrou 

cu Aeroportul Internaţional “Henri Coandă - Otopeni”

(Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni
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Documentația de achiziție pentru proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă Lot 

1.2 ( Tokyo – Aeroport Otopeni) este finalizată. 

Graficul de implementare al proiectului:

Licitația privind atribuirea contractului având ca obiect “Proiectare şi execuție lucrări de 

structură de rezistență pentru Lotul 1.1: 1 Mai – Tokyo” – se află în derulare în prima 

etapă - precalificare.

Termen estimat pentru încheierea contractului : Decembrie 2019

Termen estimat pentru finalizarea lucrărilor: Decembrie 2023

Termen estimat pentru probe, recepție, punere în funcțiune: Aprilie 2024

Legătura reţelei de metrou 

cu Aeroportul Internaţional “Henri Coandă - Otopeni” (Magistrala 6. 1 Mai 

– Otopeni
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➢ Metrorex S.A are aprobată o finanţare nerambursabilă, pentru “Studiu de pre-

fezabilitate(SPF) şi studiu de fezabilitate (SF) pentru construcţia Liniei 4 de metrou: Lac

Străuleşti – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu”, în valoare de 10

milioane CHF, fără TVA, din care contribuţia părţii elveţiene este de 8,5 milioane CHF.

Stadiul actual:

➢ La data de 28 septembrie 2017, Metrorex a semnat contractul de “Servicii de proiectare,

asistență și consultanță de specialitate aferente Studiului de pre-fezabilitate (SPF) şi

studiului de fezabilitate (SF) pentru construcţia Liniei 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara

Progresu, tronson Gara de Nord – Gara Progresu”, cu asocierea Metroul S.A. – Amberg

Engineering A.G.

➢ Studiul de pre-fezabilitate (SPF) a fost finalizat şi aprobat atât în CTE Metrorex şi cât al

Ministerului Transporturilor.

 Studiul de fezabilitate (SF) a fost finalizat în luna august 2019 şi aprobat în CTE Metrorex.

Indicatorii tehnico – economici vor fi aprobaţi prin Hotărâre de Guvern.

➢ Proiectul se află în Planul de Acţiune JASPERS şi va fi propus spre finanţare din fonduri

europene nerambursabile.

➢

LINII DE METROU ÎN PREGĂTIRE

Construcţia și punerea în funcţiune a 

Magistralei 4 de metrou Lac Străuleşti-

GaraProgresu, tronsonul Gara de Nord – Gara 

Progresu
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➢ Proiectul va întregi legătura nord – sud prin

realizarea continuității Liniei 6 de la

Aeroportul Otopeni – Aeroportul Băneasa –

Gara Băneasa cu Linia 4 la 1 Mai – Gara de

Nord – Gara Progresu, creându-se astfel

posibilitatea parcurgerii direct a distanței

Otopeni – Gara Progresu şi Străuleşti –

Gara Progresu cu legături la Linia 1 la Gara

de Nord, cu Linia 1 şi 3 la stația Izvor, cu

Linia 5 la stația Haşdeu, cu Linia 2 la stația

Eroii Revoluției, fără transbordări.

Valoare estimată: 1.808 mil. Euro cu TVA

Lungime – 11,92 km

Stații: 13

Depou: 1

Trenuri: 15

Construcţia și punerea în funcţiune a

Magistralei 4 de metrou Lac Străuleşti-

GaraProgresu, tronsonul Gara de Nord –

Gara Progresu



Valoare estimată – 651 mil. Euro cu TVA

Lungime – 5,4 km

Număr de staţii – 6

Stadiul actual: Documentatia pentru 

atribuirea serviciilor de proiectare şi asistenţă 

tehnică a fost finalizată și avizată în Consiliul 

Tehnico-Economic al Metrorex.

Achiziția serviciilor a fost demarată . 

Procedura de licitație este în desfășurare.
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Linia 5: Drumul Taberei – Pantelimon. 

Secţiunea Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului
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Valoare: 7,99 mil. Euro, cu TVA

Finanţare: Fonduri europene nerambursabile din care:

POST 2007-2013 2,99 mil. Euro

şi POIM 2014-2020 5,00 mil. Euro

Staţii de metrou modernizate din punct de vedere al instalaţiilor

de ventilaţie – 6 buc.

Centrale de ventilaţie de interstaţie modernizate din punct

de vedere al instalaţiilor de ventilaţie – 5 buc.

Obiectivul principal al proiectului

Modernizare a instalațiilor de ventilație ale metroului bucureștean pe tronsonul Petrache Poenaru

(fostă Semănătoarea) – Timpuri Noi, instalații ce au drept scop asigurarea condițiilor optime de

funcționare a utilajelor, echipamentelor şi instalațiilor care deservesc şi participă la circulația călătorilor,

cât şi a unui microclimat corespunzător, situat în zona de confort, pentru pasagerii şi personalul de

exploatare aflat în diverse spații subterane. De asemenea, instalațiile de ventilaţie servesc şi la evacuarea

fumului în situații de incendiu.

Stadiul actual:

Lucrările au fost finalizate pentru toate staţiile şi interstaţiile – s-a realizat recepţia acestora.

Toate instalaţiile sunt în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi.

PROIECTE DE MODERNIZARE

MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR

PE MAGISTRALELE 1, 2, 3 ŞI TL DE METROU

INSTALAŢII DE VENTILAŢIE
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Valoare : 39,58 mil. Euro, cu TVA 

Finanţare: POIM 2014-2020 şi Buget de stat

MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR

PE MAGISTRALELE 1, 2, 3 ŞI TL DE METROU

INSTALAŢII DE CONTROL ACCES

 Stadiul actual:

 Faza I: Modernizarea instalațiilor de 

control acces în 41 de stații de metrou 

– FINALIZATĂ LA DATA DE 19 

SEPTEMBRIE 2017

 Faza II: Implementarea soluției

software, fiscalizare și integrarea

sistemului de control acces cu cel al

Societății de Transport București –

ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
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Accesibilizarea stațiilor de metrou 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 

Valoarea estimată a proiectului: 5,2 mil. Euro cu TVA 

(propus spre finanţare de la  Buget de stat și fonduri europene nerambursabile)

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții au fost aprobați prin Ordinul 

ministrului transporturilor nr. 1.717 din data de 2 noiembrie 2018.
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 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.

Stadiul achizițiilor și al documentelor de licitație:

 Documentația de atribuire pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a

studiului de fezabilitate se află în curs de elaborare cu sprijinul JASPERS.

Reabilitarea stațiilor Magistralei 2 de metrou din București
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➢ Extinderea Magistralei 2 din stația Pipera cu 2 staţii în lungime de 1,6 km, inclusiv dotarea cu 

material rulant.  Valoare estimată 120 Mil. Euro fără TVA.

➢ Extinderea Magistralei 2 din stația Berceni. Primăria Sectorului 4 București a elaborat un studiu 

de fezabilitate pentru proiectul “Edificarea unei staţii de metrou la nivel suprateran situată între 

staţia de metrou Berceni și Şoseaua de Centură”. Valoarea investiţiei este de: 37,29 Mil. Euro.

➢ Extinderea Magistralei 1 din stația Păcii cu 4 staţii în lungime de 3,7 km, inclusiv dotarea cu 

material rulant. Valoare estimată 280 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.

➢ Construcţia Magistralei 7 de metrou în lungime de 26 km. Valoare estimată 2.470 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
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Vă mulţumesc pentru atenţie !

Email: contact@metrorex.ro


