
Infrastructura feroviară din zona 
metropolitană București

Cum să creștem preferința pasagerilor pentru transportul cu trenul
pentru a răspunde mai bine așteptărilor și pretențiilor lor?



Motto:

Dacă planifici oraşele pentru maşini şi trafic, vei obţine maşini şi trafic.

Dacă planifici pentru oameni şi locuri, vei obţine oameni şi locuri.

Fred Kent

http://www.pps.org/reference/transportationasplace/


Constituire și cadru general

Primăria Municipiului București împreună cu Consiliul Județean Ilfov și

primăriile unităților administrativ teritoriale de pe teritoriul județului Ilfov au

constituit în 2017 o asociație de dezvoltare intercomunitară în sensul

gestionării și dezvoltării serviciilor de transport public la nivelul regiunii

București – Ilfov pentru asigurarea unui sistem de mobilitate durabilă

locuitorilor și vizitatorilor zonei (ADI pentru Transport Public București Ilfov

– ADI TPBI).



Caracteristicile serviciului de Tren Metropolitan

Principalele caracteristici ale infrastructurii și a serviciului de tren

metropolitan sunt:

➢ Un orar cadențat, adaptat fluxurilor de călători și corelat multimodal;

➢ Utilizează infrastructura feroviară existentă sau linii suburbane dedicate;

➢ Peroane simple, în linie curentă, legate între ele sau cu rețelele de transport

complementare prin subtraversări sau supratraversări;

➢ Stațiile sau punctele de oprire sunt fără personal (achiziția de bilete sau

informarea călătorilor se fac prin sisteme informatice integrate);

➢ Călătoria (navetismul) durează în general sub o oră, cu o viteză comercială de

40 – 60 km/h



Viziunea noastră
Proiectul de introducere a serviciilor de tren metropolitan 

în zona București-Ilfov va fi unul cu o putere de 

transformare majoră în întreaga zonă funcțională din 

jurul capitalei și va contribui la realizarea obiectivelor de 

dezvoltare urbană durabilă specificate la nivel european

și național.



Viziunea noastră
Trenul metropolitan reprezintă un sistem feroviar local 

sau regional care oferă un serviciu de transport în

interiorul și în jurul marilor aglomerări urbane. Principala

caracteristică a acestuia este legată de independența față

de rețeaua de străzi, drumuri naționale sau autostrăzi

însă poate prezenta o complementaritate sporită cu 

aceasta.



Ce își propune proiectul?

Proiectul vizează, în primul rând, utilizarea infrastructurii
feroviare existente, iar în al doilea rând reactivarea unor linii
dezafectate sau de o calitate tehnică foarte scăzută. Orizontul
de timp estimat pentru această abordare este de 15 ani, cu
următoarele etape majore:

Faza 1

(2021 - 2026)

Faza 2

(2027 - 2030) 

Faza 3

(2031 – 2035)



Proiectul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov de livrare
către populație și agenții economici a serviciilor de tren urban și metropolitan vizează, într-o primă
fază utilizarea infrastructurii feroviare existente, în urma unor proiecte de reînnoire care să permită
asigurarea unei viteze comerciale ridicate (peste 40 km/h), asigurarea accesibilității pentru persoanele
cu mobilitate redusă în zona stațiilor și în vehicule, accesul nediscriminatoriu ca punctele de interes
economic, social și cultural, protejarea mediului prin reducerea poluării chimice și fonice, creșterea
siguranței și securității călătorilor și locuitorilor din arealul feroviar, reducerea costurilor de transport în
scopul reducerii presiunii pe bugetul public, identificarea zonelor de înființare a P&R-uri, pregătirea
documentațiilor necesare realizării unor SF, PT, DALI pentru realizarea investițiilor de implementare
treptată a serviciilor de tren metropolitan și a proiectelor complementare.
În faza a doua, cea de dezvoltare a serviciilor de tren urban și metropolitan, se vizează

reconstrucția unor linii desființate dar al căror traseu este în continuare în proprietatea publică a
statului, iar în faza a treia se va realiza construcția unor linii noi pentru deservirea echilibrată a
întreg teritoriului vizat.

Paralel, se preconizează achiziția etapizată de material rulant adecvat pentru serviciile de tren
metropolitan pe trasele prioritizate, dar la început, operarea se va încredința unor OTF licențiati.



Sectorul feroviar prezintă numeroase avantaje comparativ cu 
alte mijloace de transport: 

• Emisiile CO2 sunt reduse: acestea reprezintă 1,5% din emisiile
transportului din UE și au scăzut cu 43% față de 1990, în timp ce
emisiile din transport au crescut cu 25% în aceeași perioadă de timp. 

• Emisiile CO2 sunt reduse: acestea reprezintă 1,8% din consumul
de energie pentru transport în UE și au scăzut cu 20% față de 1990, în
timp ce emisiile din transport au crescut cu 29% în aceeași perioadă de 
timp. 

• Utilizarea terestră este simplă: transportul feroviar poate deplasa
de 10 ori mai multe unități de transport pe kilometru, în același timp
utilizând cu 40 de ori mai puțin teren decât drumurile. 

• În zonele urbane, este mai simplu de construit gări decât
aeroporturi.



Transportul feroviar nu reușește să își ridice cota de piață
în Europa: transportul de marfă este în jur de 16%, iar traficul
de pasageri a stagnat ani la rândul la aproximativ 6%. 

Atunci, ce ar trebui să facem pentru a stimula creșterea
semnificativă a cotei de piață a transportului feroviar, 
valorificându-i avantajele de bază? 



Ca răspuns, trebuie să abordăm profund următoarele sase provocări
principale:

• Creșterea atractivității transportului feroviar pentru pasageri și mărfuri

(conectivitate, fluiditate, experiența pasagerilor, extinderea serviciului ...) 

• Creșterea competitivității sectorului feroviar, reducerea costurilor

operaționale, deoarece unele țări din afara UE reușesc să obțină rezultate bune în acest
sens

• Susținerea și dezvoltarea continuă a caracterului ecologic al 
transportului feroviar

• Reducerea timpului până la inovație prin reconsiderarea standardizării și a 

reglementărilor și trecerea la tehnologii deschise (sisteme informaționale, 
comunicaționale, tranzacții financiare/eliberarea de bilete, localizare, conducere
automată) 

• Susținerea și dezvoltarea continuă a durabilității sectorului feroviar
prin educație, formare și îmbunătățirea proceselor și a instrumentelor de proiectare, 
producție și exploatare

• Valorificarea eficientă a tehnologiilor noi precum digitalizarea, materialele

noi, volumele mari de date, stocarea energiei și eficiența energetică și multe altele. 



Cum să creștem preferința pasagerilor pentru transportul cu trenul
pentru a răspunde mai bine așteptărilor și pretențiilor lor?

PROVOCĂRI ABORDATE 
Satisfacerea pasagerilor: Asigurarea pentru clienții sectorului feroviar (pasageri și mărfuri) de 
călătorii neîntrerupte, eficiente și economice de la un capăt la celălalt într-un mediu sigur și
securizat. 
Experiența pasagerilor: Îmbunătățirea experienței efective și a celei percepute a fiecărui
pasager din sectorul feroviar european prin facilități și servicii mai inteligente, mai ecologice, 
mai antrenante și mai adecvate, transferuri rapide, utilizarea tichetului unic.
Confortul pasagerilor: Îmbunătățirea constantă a gradului de confort a pasagerilor pentru
fiecare tip de călătorie; de la naveta scurtă la călătoria lungă de agrement, atât în tren, cât și
în afara acestuia. 
Accesul pasagerilor: Introducerea de mijloace pentru asigurarea unui acces îmbunătățit
pentru persoanele de diferite vârste, din diferite categorii sociale, având diferite caracteristici
de trai și niveluri de mobilitate, ținând cont de acceptarea de către utilizatori a soluțiilor
tehnice inovatoare. 
Raportul calitate-preț pentru pasageri: Dovedirea asigurării raportului calitate-preț pentru
clienți, alături de o creștere a alegerilor în cunoștință de cauză pentru a permite clientului să
aleagă serviciul cel mai potrivit ca valoare care să îi satisfacă nevoile. 
Prioritățile pasagerilor: Susținerea și beneficierea de un nivel crescut de feedback prompt din 
partea clienților din sectorul feroviar european. Evaluarea performanței efective și
previzionarea celei viitoare pentru a spori capacitatea de anticipare și gestionare rapidă a 
nevoilor clientului și a raporta cu privire la tendințe în acest sens.



Starea actuală a infrastructurii feroviare
în regiune





Studiu de oportunitate aprobat în 2021

Plan investițional aprobat în 2022

Parteneriate cu autoritățile locale și

compania națională de căi ferate

Asistență tehnică din partea 

Băncii Mondiale și a JASPERS

Caietul de sarcini pentru achiziția

studiului de fezabilitate

Ce progrese au fost obținute?





Serviciile prioritizate în prima fază a proiectului



Tipuri de investițiile 
preconizate

Modernizare stații (peroane, pasaje pietonale, clădiri, ITS, 
regenerare urbană);

Construcție puncte de opriri noi;

Modernizare treceri la nivel;

Construcție pasaje rutiere denivelate;

Creșterea capacității feroviare (modernizare aparate de cale, introducere de aparate de cale noi, modernizare 
bretele etc.);

Lucrări de construcție linie nouă;

Lucrări de reînnoire/modernizare  cale de rulare;

Investiții în sisteme și subsisteme destinate tracțiunii ce asigură neutralitatea climatică (ca de exemplu, dar fără 
a se limita la sisteme de catenară și stații transformare electrică);

Achiziții material rulant în tracțiune electrică



Corelarea investițiilor propuse cu cele realizabile de CNCF CFR SA

Studiul privind oportunitatea ”Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren urban și

metropolitan București – Ilfov” realizat de ADI TPBI a prevăzut toate investitiile necesare pentru

implementarea Trenului Metropolitan, fiecare proiect de investiții fiind considerat individual, fără să se

țină cont de realizarea unor părți din Planul de investitii in sisteme și subsisteme feroviare.

Planul Investitional scoate în evidență anumite proiecte care pot fi realizate pe infrastructura

existentă, cu eforturi minime, cu integrarea tarifară a serviciilor între toți operatorii de transport feroviar

de călători, operatorii de transport public local și regional terestru și metroul București.



Prioritizarea proiectelor și analiza primelor proiecte de investiții propuse



Nr. 

Crt.
Sectia de operare

Linie 

simpla/dubla

Linie 

electrificata/ 

neelectrificata

Lungime

a 

traseului

Timp 

de 

mers

Viteza 

comerciala

Cadenta 

de 

circulatie

Numar 

trase pe 

sens

Numar tren-

km pe zi

1 Bucuresti Nord - Bucuresti Obor Partial Dubla Electrificata 23.6 30 47.20 60 19 896.8

2 Bucuresti Nord - Chitila - Scrovistea Dubla Electrificata 32.6 43 45.49 30 38 2477.6

3 Bucuresti Nord - Bucuresti Vest Dubla
Partial 

Electrificata
14.1 18 47 60 19 535.8

4 Bucuresti Obor - Bucuresti Vest Partial Dubla
Partial 

Electrificata
28.6 45 38.13 60 19 1086.8

98.9 95 4997TOTAL 

Date primare ale rutelor feroviare din prima fază a proiectului



Analiza traselor de tren pentru servicii feroviare
Bucuresti Nord gr. A si B - Crivina 

 

 

 



Analiza traselor de tren pentru servicii feroviare

Bucuresti Nord gr. A si B – Crivina cu toate trenurile R si R-E



Analiza traselor de tren pentru servicii feroviare
Grafic ideal de circulatie feroviara Bucuresti Obor - Bucuresti Vest



Analiza traselor de tren pentru servicii feroviare
Grafic ideal de circulatie feroviara Bucuresti Obor - Bucuresti Nord



Analiza traselor de tren pentru servicii feroviare
Grafic ideal de circulatie feroviara Bucuresti Obor - Bucuresti Nord

Nr. 

Magistrala
Nr. Serviciu

Nr.Ruta 

Serviciu
De la Pana la

Nr.tren 

pe 

directii

Frecventa
Tren 

nr.1

Tren 

nr.2

Tren 

nr.3

Tren 

nr.4

Tren 

nr.5

Tren 

nr.6

Tren 

nr.7

Tren 

nr.8

Tren 

nr.9

Tren 

nr.10

Tren 

nr.11

Tren 

nr.12

Tren 

nr.13

Tren 

nr.14

Tren 

nr.15

Tren 

nr.16

Tren 

nr.17

Tren 

nr.18

Tren 

nr.19

Tren 

nr.20

Tren 

nr.21

Tren 

nr.22

Tren 

nr.23

Tren 

nr.24

Tren 

nr.25

Tren 

nr.26

Tren 

nr.27

Tren 

nr.28

Tren 

nr.29

Tren 

nr.30

Tren 

nr.31

Tren 

nr.32

Tren 

nr.33

Tren 

nr.34

Tren 

nr.35

Tren 

nr.36

Tren 

nr.37

Tren 

nr.38

Tren 

nr.39

Tren 

nr.40

Tren-Km 

pe 

directie

Tren-km 

pe zi

Nr. Zile 

circulate

Total    

Tren-km 

pe an

Bucuresti Nord Aeroport HC - T1 36 40 min 0.30 1.10 1.50 2.30 3.10 3.50 4.30 5.10 5.50 6.30 7.10 7.50 8.30 9.10 9.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10 21.50 22.30 23.10 23.50 19.1 687.6 364 250286.4

Aeroport HC - T1 Bucuresti Nord 36 40 min 0.32 1.12 1.52 2.32 3.12 3.52 4.32 5.12 5.52 6.32 7.12 7.52 8.32 9.12 9.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 13.52 14.32 15.12 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32 21.12 21.52 22.32 23.12 23.52 19.1 687.6 364 250286.4

Bucuresti Nord Scrovistea H.c. 40 30 min 4.20 4.50 5.20 5.50 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 21.50 22.20 22.50 23.20 23.50 32.6 1304 364 474656

Scrovistea H.c. Bucuresti Nord 40 30 min 4.40 5.10 5.40 6.10 6.40 7.10 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.40 22.10 22.40 23.10 23.40 0.10 32.6 1304 364 474656

Bucuresti Nord Bucuresti Obor 20 1 ora 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 23.6 472 364 171808

Bucuresti Obor Bucuresti Nord 20 1 ora 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 23.6 472 364 171808

Bucuresti Nord Bucuresti Vest 20 1 ora 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 14.1 282 364 102648

Bucuresti Vest Bucuresti Nord 20 1 ora 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 14.1 282 364 102648

Bucuresti Vest Bucuresti Obor 20 1 ora 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 28.6 572 364 208208

Bucuresti Obor Bucuresti Vest 20 1 ora 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 28.6 572 364 208208

272 6635.2 2,415,213  

SERVICII REGIO METROPOLITAN BUCURESTI

S-Bucuresti

S-Bucuresti

700 T1

1000

S1

S2

S3

S4

S5





Tip proiecte de 

investitii

Nivelul de investitii 

proiecte complementare 

Faza 1

Nivelul de 

investitii proiecte 

complementare 

Faza 2

Nivelul de 

investitii proiecte 

complementare 

Faza 3

Total investitii 

proiecte 

complementare 

Proiecte complementare 44,040,000                  104,456,500  200,181,153   348,677,653

Investitii in MR 72,000,000                  254,000,000  288,000,000   614,000,000

TOTAL 116,040,000                287,907,278  237,620,016   962,677,653

Nivelul investitiilor din prima fază a proiectului



Realizări și evoluție de trafic pe relația București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă

• Prin Hotărârea de Guvern nr 558/2019 s-a aprobat amplasamentului şi s-a declanşat procedura de 

expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea liniei de cale ferată

Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul

T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”.

• În data de 22.09.2020 s-a facut un tren de probă cu demnitari pe relația București Nord- Aeroport 

și mai tarziu a fost dat in exploatare.

• În data de 12.12.2020 au inceput să circule primele trenuri metropolitane pe aceasta rută, 

circulând în medie  2,65 călători pe tren.

• În luna martie 2022, 24.139 de persoane au folosit serviciul de tren metropolitan, (vârf de 1996 

călători in 18.03.2022), dupa ce din luna februarie a.c. s-a implementat și tichetingul comun intre 

transportul rutier, cel feroviar si cu Metroul, iar in luna aprilie aceasta cifra a ajuns și peste 2070 de 

călători pe zi, 2072 – 08.04.2022 sau 2336 – 15.04.2022), numai la operatorul de stat, care 

operează din aceasta vara în proporție de 66% pe această rută.



Realizări și evoluție de trafic pe relația București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă

Tendiința este clară, și suntem convinși ca la fel s-ar întâmpla și pe rute noi ale serviciilor 

metropolitane, dar și pe celelalte existente și nepromovate ca metropolitane, cu condiția introducerii 

tichetingului unic (comun) pentru toate tipurile de transport terestru si subteran din Capitală.



Situatia infrastructurii existente si viitoare Scrovistea



Situatia infrastructurii existente Scrovistea



Situatia infrastructurii existente din PO Scrovistea



Situatia infrastructurii existente la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii existente la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii existente la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea



Situatia infrastructurii viitoare la PO Scrovistea





Situatia infrastructurii existente la PO Pipera



Situatia infrastructurii existente la PO Pipera



Situatia infrastructurii viitoare la PO Pipera



Situatia infrastructurii viitoare la PO Pipera



Situatia infrastructurii viitoare la PO Pipera



Situatia infrastructurii viitoare la PO Pipera



Situatia infrastructurii viitoare la PO Pipera



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA

Standardizarea peroanelor



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA

Standardizarea peroanelor







Mulțumim pentru atenție!

Coordonator proiect: 
Dr.Ing. Szentes Iosif

iosif.szentes@tpbi.ro
managerprojekt@gmail.com

0731795794
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