
Infrastructura feroviară din Regiunea
București - Ilfov

Starea infrastructurii feroviare versus cererea de transport



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).



Proiectul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Transport Public
București-Ilfov vizează:

primă fază utilizarea infrastructurii feroviare

existente,

faza a doua, reconstrucția unor linii desființate al
căror traseu este în proprietatea publică a statului, și
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

Faza 1

(2021 - 2026)

Faza 2

(2027 - 2030) 

Faza 3

(2031 – 2035)



Caracteristicile serviciului de Tren Metropolitan

 orar cadențat

 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;

 Stații sau puncte de oprire fără personal (achiziția de bilete sau informarea călătorilor
se fac prin sisteme informatice integrate);

 Călătoria (naveta) durează în general sub o oră, cu o viteză comercială de 40 – 60
km/h



Viziunea noastră  dezvoltare urbană durabilă 
 Treansport verde
 Dezvoltarea transportului  in comun



 Trenul metropolitan 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

Viziunea noastră



 Conceptul de tren urban sau tren metropolitan asigură 

conexiunea feroviară, la înaltă frecvență, între nodul 

central multimodal cu ariile urbane periferice și zona 

metropolitană a municipiului reședință de județ.

 Trenul metropolitan circulă în interiorul orașului într-un 

regim de distanțe scurte, cu stații și puncte de oprire 

dese, iar în afara orașului în regim de tren distanțe 

medii, cu stații sau puncte oprire mai rare– în care se 

pot amenaja parcări de tip ‘park and ride’, sau în 

apropierea dezvoltărilor rezidențiale, comerciale, de 

agrement sau logistice

Viziunea noastră



Utilizarea terenului și cererea de transport

În ultimii 10 ani, Bucureștiul a trecut de la un model de dezvoltare

preponderent monocentric la unul policentric. Această tranziție s-a realizat

preponderent prin conversia fostelor situri industriale în zone de birouri, mari

centre comerciale sau mall-uri. Noile dezvoltări s-au orientat preponderent către

zone deservite de metrou, mizând de accesibilitatea oferită de acest mijloc de

transport. Singurele excepții sunt zonele de la Expoziției, Băneasa și cele din

lungul A1 care au mizat pe disponibilitatea de teren și de proximitatea unor

culoare de circulație rutieră de mare capacitate.



Proiecte și propuneri de revitalizare a rețelei feroviare din București

Există multiple proiecte și propuneri în documente strategice care au în vedere extinderea și
revitalizarea rețelei de căi ferate ale Capitalei:

 Proiectul realizat de Cincinat Sfințescu în 1925 - avea în vedere traversarea capitalei pe diagonală mizând
pe o soluție tehnică care viza extinderea în subteran a căii ferate, într-un tunel în lungul râului Dâmbovița.

 CSB 2035 (Conceptul Strategic Bucuresti 2035) - propune legături feroviare între Gara de Nord și Gara
Progresu, respectiv între Gara de Nord și Gara Obor (prin Gara Băneasa).

 Studiul CFR pentru revitalizarea Centurii Feroviare propune revitalizarea părții de sud-vest din centură
(etapa 1), legături între centură și capetele liniilor de metrou Berceni și Preciziei și un scurt segment din
centura sud revitalizat (etapa 2), alături de revitalizarea părții de sud-est din centură (etapa 3). Rețeaua este
completată de extinderea metroului către Gara Progresul care devine nod multimodal și o extindere a M2
către centură și noua gară Petricani (există și un PUZ care vizează dezvoltarea unei zone de birouri).

 Proiectul TER prezentat la Bienala de Arhitectură București - are în vedere refacerea sistemului de gări de
capăt și racordarea lor la linii de tramvai, astfel încât un tramtren să asigure accesul navetiștilor până la zona
Unirii și Piața Obor. Proiectul păstrează legătura de la Gara Titan și mizează și pe revitalizarea centurii
feroviare.



Proiecte și propuneri de revitalizare a rețelei feroviare din București

Toate aceste propuneri pot reprezenta, într-un fel sau altul, scenarii posibile pentru revitalizarea
sistemului de căi ferate ale capitalei. Pentru a alege însă scenariul optim sau combinația cea mai fezabilă,
este nevoie de o analiză amănunțită în ceea ce privește relaționarea cu celelalte rețele transport ale
Capitalei, accentuând rolul navetismului pe cale ferată. Astfel, la baza evaluării ar sta o analiză a principalelor
căi de acces în Capitală și a numărului de navetiști care le folosesc, pentru a identifica cazurile în care calea
ferată poate completa transportul pe cale rutieră.

Astfel, a fost realizat Studiul de Oportunitate ”Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren
urban și metropolitan în Regiunea București – Ilfov”, prin care s-au stabilit trasele cele mai importante , in
numar de 16, precum si nivelul estimativ de investitii in infrastructura feroviara, precum si in Material
rulant.



Starea actuală a infrastructurii feroviare în regiune
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Dezvoltare durabilă generată de trenul metropolitan.
Regenerare urbană favorizată de noile servicii



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?





Harta feroviara pentru Tren Metropolitan 



1 Buc. GN – Buc. Vest – Progresu 
2 Buc. Obor - Jilava – Progresu 

2 bis Buc. Obor - Jilava – Progresu - Vasile Milea
3 Buc. Obor – Baneasa – Aeroport T1

3 bis Buc. Obor  – Aeroport T1
4 Buc. GN – Branesti – Islaz (Fundulea)
5 Buc. Obor – Branesti – Islaz (Fundulea)
6 Buc. Obor  – Aeroport T1

6 bis Buc. Obor  – Aeroport T1
7 Buc. Obor – Chiajna (Vasile Milea)
8 Buc. GN – Aeroport T1
9 Buc. GN – Aeroport T2

10 Buc. GN – Chitila – Scrovistea – (Crivina)
11 Buc. GN – Chiajna – Domnesti
12 Buc. GN – Chitila – Sabareni
13 Buc. GN – Mogosoaia – Gradistea
14 Buc. GN – Caciulati – Snagov

14 bis Buc. GN – Caciulati – Snagov
15 Buc. GN – Caciulati – Fierbinti
16 Titan – Tanganu (Bradesti)
17 Buc. GN – Pantelimon - Progresu (Veseliei)
18 Buc. GN - Cotroceni
19 Centura completa de la Buc. GN

19 bis Centura completa de la Buc. GN

20 Bucuresti Vest - Progresu - Vidra

Lista serviciilor feroviare cu mersuri de tren studiate



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



Centura de cale ferată și liniile industriale ale Municipiului București

Linia 301 este unul dintre punctele esențiale pentru implementarea trenului urban care
deservește zona București – Ilfov, are o lungime de aprox. 296.64 Km și necesită intervenții pentru a
fi adusă în parametrii de proiectare.

Aceasta linie contine:

 8 statii cu o lungime a liniilor din statii de 106,591 km;

 5 halte de miscare cu o lungime a liniilor din aceste halte de 31,541 km

 Linii duble totalizand 105,374 km

 Linii simple, totalizand 53,134 km

 Linii electrificate, in total 99,523 km si

 Linii neelectrificate in valoare de 58,985 km



Etapele strategice pentru implementarea unui proiect de infrastructură de transport



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.



Corelarea investițiilor propuse cu cele realizabile de CNCF CFR SA

Astfel au fost analizate în funcție de rezultatul Analizei multi-criteriale, proiectele de
investiții de regenerare urbană, de înființare a unor noi puncte de oprire, dotarea
acestora standardizată, coroborata cu componenta de investiție pentru achiziția de
material rulant nou, corespunzător nevoilor și condițiilor existente de circulație.

În paralel sunt derulate proiectele de investiții pentru modernizarea, reabilitarea,
electrificare și dublarea liniilor de pe raza Zonei Metropolitane București-Ilfov, fiind
lansate foarte multe studii si proiecte, aflate în diferite faze de maturitate de către CNCF
CFR SA, cu termene diferite de realizare SF si ulterior de execuție, astfel fiind evitate
eventualele duble finanțări, urmând ca în diferite faze de realizare a acestora, ADI TPBI sa
fie invitată la ședințe de lucru, ședințe de progres în scopul corelării finalizării celorlalte
proiecte complementare, inclusiv de achiziție de material rulant din fonduri europene.



Nr. Crt. Sectia de operare
Linie 

simpla/dubla

Linie 

electrificata/ 

neelectrificata

Lungimea 

traseului

Timp 

de 

mers

Viteza 

comerciala

Cadenta 

de 

circulatie

Numar 

trase pe 

sens

Numar tren-

km pe zi

Numar 

de EMU 

necesar

e

EMU 

Rezerva

Puncte de 

oprire 

suplimentare

Timp nou 

de mers 

tren

Viteza noua 

comerciala

Puntaj realizat 

prin AMC

Total investiții 

infrastructură

Total investiții 

material rulant
Total Investitii Alte cheltuieli TOTAL CHELTUIELI

Total 

Cheltuieli/km

Total Cheltuieli 

Infrastructura/km

1 Bucuresti Nord - Pantelimon Dubla Electrificata 16.1 19 50.84 60 20 644 2 1 5 25 38.64 69 1,000,000 18,000,000 19,000,000 2,099,968 21,099,968                 1,310,557                          62,112 

2 Bucuresti Nord - Pantelimon - Bucuresti Obor Partial Dubla
Partial 

electrificata
23.6 30 47.20 60 19 896.8 2 1 7 36 39.33 56 15,600,000 18,000,000 33,600,000 3,276,000 36,876,000                 1,562,542                       661,017 

3 Bucuresti Nord - Domnesti (Gradinari) Dubla Electrificata 25.5 37 41.35 60 19 969 2 1 1 37 41.35 45 2,000,000 18,000,000 20,000,000 506,138 20,506,138                     804,162                          78,431 

4 Bucuresti Nord - Chitila - Crivina Dubla Electrificata 39.7 43 55.40 30 38 3017.2 4 1 2 45 52.93 42 25,880,000 30,000,000 55,880,000 5,708,415 61,588,415                 1,551,345                       651,889 

5 Bucuresti Nord - Fundulea Dubla Electrificata 41.7 53 47.21 60 19 1584.6 2 1 5 58 43.14 41 2,000,000 18,000,000 20,000,000 658,146 20,658,146                     495,399                          47,962 

6 Bucuresti Nord - Chitila - Crivina Dubla Electrificata 39.7 43 55.40 30 38 3017.2 4 1 2 45 52.93 32 25,880,000 30,000,000 55,880,000 5,708,415 61,588,415                 1,551,345                       651,889 

Nr. Crt. Sectia de operare
Linie 

simpla/dubla

Linie 

electrificata/ 

neelectrificata

Lungimea 

traseului

Timp 

de 

mers

Viteza 

comerciala

Cadenta 

de 

circulatie

Numar 
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BMU/  
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BMU/ 
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Timp nou 

de mers 

tren

Viteza noua 
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infrastructură

Total investiții 

material rulant
Total Investitii Alte cheltuieli TOTAL CHELTUIELI

Total 

Cheltuieli/km

Total Cheltuieli 

Infrastructura/km

0 Bucuresti Nord - Aeroport T1 actual Partial dubla
Partial 

electrificata
19.1 25 45.74 40 40 1528 4 1 25 45.74 53 1,500,000 40,000,000 41,500,000 619,016 42,119,016                 2,205,184                          78,534 

1 Bucuresti Nord - Bucuresti Vest Dubla
Partial 

Electrificata
14.1 18 47 60 38 1071.6 2 1 2 20 42.30 71 2,440,000 18,000,000 20,440,000 1,753,800 22,193,800                 1,574,028                       173,050 

2 Bucuresti Nord - Chitila - Sabareni Partial dubla
Partial 

electrificata
14.7 21 42.00 30 19 558.6 2 1 21 42.00 68 24,000,000 24,000,000 48,000,000 248,069 48,248,069                 3,282,182                    1,632,653 

3 Bucuresti Obor - Baneasa - Bucuresti Vest - Vasile Milea Partial Dubla Electrificata 28.6 45 38.13 60 19 1086.8 2 1 12 47 31.20 51 2,820,000 24,000,000 26,820,000 2,482,168 29,302,168                 1,024,551                          98,601 

4 Bucuresti Obor - Aeroport T1 (prin Baneasa) Dubla
Partial 

electrificata
31.9 48 39.88 40 29 1850.2 4 1 8 55 34.80 47 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000                 1,253,918                                   -   

5 Bucuresti Obor - Baneasa - Bucuresti Vest Partial Dubla
Partial 

electrificata
28.6 42 40.86 60 19 1086.8 2 1 9 44 39.00 44 0 18,000,000 18,000,000 1,889,968 15,000,000                     524,476                                   -   

6 Bucuresti Nord - Caciulati Partial dubla
Partial 

electrificata
27.5 43 38.37 50 21 1155 2 1 1 49 35.11 44 1,440,000 24,000,000 25,440,000 606,416 29,337,616                 1,066,822                       151,273 

7 Bucuresti Nord - Fierbinti Partial dubla
Partial 

electrificata
45.5 65 42.00 50 21 1911 2 1 2 65 42.00 41 7,320,000 24,000,000 31,320,000 1,946,216 33,266,216                     731,126                       160,879 

8 Bucuresti Nord - Caciulati - Snagov Partial dubla
Partial 

electrificata
42.8 56 38.37 70 21 1797.6 4 1 4 75 34.24 29 26,380,000 40,000,000 66,380,000 5,843,816 76,402,216                 1,785,099                       699,065 

9 Titan - Tanganu Partial dubla
Partial 

electrificata
12 19 37.89 60 10 240 2 1 1 19 37.89 23 17,160,000 24,000,000 41,160,000 3,826,545 48,161,545                 4,013,462                    1,633,333 

451.1 607 44.59 390 22414.4 42 16 666 40.64         155,420,000         408,000,000         563,420,000         37,173,098         606,347,730                 1,344,154                       344,536 
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1 Gara de Vest-Progresu-Vidra Partial dubla
Partial 

electrificata
32.7 55 35.67 60 19 1242.6 4 1 13 69 28.43 77 83,100,000 40,000,000 123,100,000 18,692,400 141,792,400                 4,336,159                    2,541,284 

2
Bucuresti Nord - Bucuresti Cotroceni (Vasile Milea - prin 

Bucuresti Vest)
Partial dubla

Partial 

electrificata
19.9 31 38.52 30 38 1512.4 2 1 5 37 32.27 71 18,600,000 24,000,000 42,600,000 5,147,400 47,747,400                 2,399,367                       934,673 

3
Bucuresti Nord - (Bucuresti Vest) - Bucuresti Progresu - 

Veseliei
Partial dubla

Partial 

electrificata
36.8 53 41.66 40 18 1324.8 2 1 13 60 36.80 53 0 24,000,000 24,000,000 1,241,400 25,241,400                     685,908                                   -   

4 Bucuresti Nord - (Bucuresti Vest) - Bucuresti Progresu Partial dubla
Partial 

electrificata
31.8 35 54.51 60 18 1144.8 2 1 7 43 44.37 48 0 24,000,000 24,000,000 1,241,400 60,248,800                 1,894,616                       995,597 

5 Gara de Nord-Aeroport Otopeni T2 Partial dubla
Partial 

electrificata
29.8 40 44.70 50 25 1490 2 1 2 40 37.50 39 54,660,000 24,000,000 78,660,000 11,782,616 116,022,616                 3,893,376                    2,692,617 

6 Bucuresti Obor - Tunari - Aeroport T1 Partial dubla
Partial 

electrificata
38.2 45 50.93 40 36 2750.4 4 1 5 55 41.67 39 1,600,000 40,000,000 41,600,000 336,000 41,936,000                 1,097,801                          41,885 

7 Gara Obor-Jilava-Vasile Milea Partial dubla
Partial 

electrificata
46.8 105 26.74 60 18 1684.8 4 1 15 120 23.40 31 0 40,000,000 40,000,000 1,889,968 41,889,968                     895,085                                   -   

8 Bucuresti Orbital Partial dubla
Partial 

electrificata
87.3 134 39.09 60 18 3142.8 4 1 15 134 39.09 29 0 56,000,000 56,000,000 0 56,000,000                     641,466                                   -   

9 Bucuresti Orbital prin Baneasa Partial dubla
Partial 

electrificata
72.3 120 36.15 60 17 2458.2 6 1 17 120 36.15 25 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000                     553,250                                   -   

10 Bucuresti Nord-Pantelimon-Veseliei Partial dubla
Partial 

electrificata
50.5 84 36.07 90 13 1313 2 1 14 99 30.61 23 0 24,000,000 24,000,000 1,889,968 25,889,968                     512,673                                   -   

897.2 1309 41.12 610 40478.2 74 26 1374 39.18         230,280,000         704,000,000         934,280,000         60,701,851      1,061,323,882                 1,182,929                       256,665 

CENTRALIZATOR PRIVIND PRIORITIZAREA SERVICIILOR FEROVIARE PROPUSE CU SISTEM DE TRACTIUNE ELECTRICA FAZA 1

CENTRALIZATOR PRIVIND PRIORITIZAREA SERVICIILOR FEROVIARE PROPUSE CU SISTEM DE TRACTIUNE ALTERNATIVA FAZA 1

CENTRALIZATOR PRIVIND PRIORITIZAREA SERVICIILOR FEROVIARE PROPUSE CU SISTEM DE TRACTIUNE ALTERNATIVA - FAZA 2

Total alternativ faza 2

41.59162304

             23,528,753                454,976,153 18063.8 32 10 708 37.81                 74,860,000                296,000,000 

                72,360,000                132,000,000                204,360,000              17,957,082 

                83,060,000                276,000,000                359,060,000              19,216,016 

10128.8 16 649.68 153

12285.6 26 10

TOTAL General Faza 1+2

TOTAL General Faza 1

237

446.1 702 38.13 220

186.3 225Total Electric Faza 1

264.8 382Total alternativ faza 1

                      388,406 

                      313,671 

                      167,810 

420 37.83

                1,193,328 

                1,450,267 

                1,257,354 

               384,030,648 

               222,317,082 246 45.44

               370,860,000 



Prioritizarea proiectelor și analiza primelor proiecte de investiții propuse

Dintre proiectele aflate în prima grupa de proiecte au fost selectate doua, iar alte doua din grupa a doua,
având în vedere infrastructura feroviara existentă, urgența demersului de a realiza primele noi puncte de oprire
necesare creșterii mobilității și a numărului de călători care vor beneficia de acest nou mod de transport, ținând
cont de viitoarele proiecte ale Regiunii privind drumurile Radiale, viteza de circulație destul de ridicată pentru
realizarea acestui tip de serviciu, de proiectele CNCF CFR SA, bazându-ne și pe experiența dobândită cu
introducerea primului serviciu de tren metropolitan spre Aeroportul Otopeni, integrarea tarifara metropolitan la
toate modurile de transport, etc.

Alegerea vizează completarea unor trenuri pe o relație pe care exista servicii feroviare destul de multe, și
anume spre Scroviștea, circulând cu opriri în toate punctele de secționare existente 26/22 de trenuri (dus/întors),
astfel încât graficele de circulație să se prezinte cadențate (30 de minute).

Celelalte trei servicii propuse din cele doua grupe analizate sunt noi, dar reprezintă o combinație tehnic
posibila, astfel, la o cadenta de 60 minute a trenurilor, prin dublarea rutelor pe anumite distanțe de circulație, se
poate obține o frecvență la 30 de minute.



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



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



Pentru realizarea acestui prim lot de investiții, este nevoie de achiziția a 10 EMU hybrid de
minim 110 locuri pe scaune (+2 rezerve), care sa aibă o autonomie de circulație pe linii
neelectrificate de minim 80 km, cu posibilitate de încărcare a bateriilor în timpul mersului și la
frânările comandate.

Astfel nu este nevoie de achizitia de material rulant cu tracțiune alternativă (BMU/HMU)
pentru cele doua rute selectate din a doua grupa de proiecte.

Rutele alese se afla pe coridorul IV paneuropean, respectiv pe rețeaua TEN-T pentru care exista
un Plan investițional de dezvoltare a infrastructurii feroviare in perioada 2020-2030 aprobat de
Guvernul României, porțiuni de infrastructura nereabilitate între București Nord – București Vest,
respectiv București Băneasa – București Noi – Chiajna fiind incluse în proiectele din acest plan cu
prioritate si cu finanțarea stabilită.

Investitii in MR in prima fază a proiectului



Lucrările legate de infrastructura, care conțin și lucrări care nu au fost cuprinse de CNCF CFR SA în diferite
proiecte, inclusiv de electrificare si de refacție totala a unor porțiuni de linii care nu fac parte de reteaua TEN-T,
se ridica la cca. 348,7 milioane Euro, dar in prima și cea mai important fază sunt necesare doar 44.040.000 Euro.

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  

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

 

Acest tabel conține inclusiv cheltuielile de proiectare, inginerie, consultanta, organizare de santier, costuri de
expropieri, etc.

Astfel, toate investițiile însumeaza 962.557.653 Euro, defalcate pe 3 faze, corelat cu avansarea lucrărilor de
reabilitare, modernizare dublare, electrificare rețea tren metropolitan, parte din coridorul TEN-T.

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 43,920,000                  104,456,500  200,181,153   348,557,653

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

TOTAL 115,920,000                287,907,278  237,620,016   962,557,653



PLAN DE INVESTITII – Calendarul investitiilor pentru primele 4 rute noi

În functie de disponibilitatea fondurilor europene nerambursabile sau de la bugete locale ale UAT-lor
interesate, respectiv al autoriității contractante desemnate, aceste termene pot fi devansate, însă pot suferi
modificări și de decalare.

Pozitie Investitie Buc.
Data 

inceperii

Durata 

(luni)

Data 

finalizarii
Pret unitar

Total valoare 

(Euro)

Construcție puncte de oprire noi 11 01/03/2023 24 01/03/2025 500,000 5,500,000

Modernizare stații (peroane, pasaje 

pietonale, cladiri, ITS, regenerare urbana)
13 01/03/2023 24 01/03/2025 500,000 6,500,000

Modernizare treceri la nivel 7 01/03/2023 24 01/03/2025 220,000 1,540,000

Construcție pasaje rutiere denivelate 3 01/03/2023 36 01/03/2026 10,000,000 30,000,000

Creșterea capacității feroviare 1 01/03/2023 24 01/03/2025 100,000 100,000

Achizitie material rulant pentru serviciile 

de tren metropolitan - FAZA 1
12 01/03/2023 24+4 01/07/2025 6,000,000 72,000,000

Interventie Ramificatie R3/R5 Bucuresti 

Obor
1 01/07/2022 4 01/11/2022 400,000 400,000

116,040,000

CALENDARUL INVESTITIILOR CORESPUNZATOR PRIMEI ETAPE



Situatia infrastructurii existente si viitoare Peris



Situatia infrastructurii existente si viitoare Peris



Situatia infrastructurii existente si viitoare Peris



Situatia infrastructurii existente si viitoare Scrovistea



Situatia infrastructurii existente si viitoare Scrovistea



Proiecte in Strategia de Dezvoltare Buftea



Situatia infrastructurii existente si viitoare Buftea + Buciumeni



Situatia infrastructurii existente si viitoare Chitila



Situatia infrastructurii existente si viitoare Chitila



Situatia infrastructurii existente si viitoare Chitila



Lista statiilor existente si propuse

RUTA FEROVIARA

Bucuresti Nord - Bucuresti Vest Buc Nord Basarab Carpati Buc Noi Chiajna Roșu A1
Gara de 

Vest

Bucuresti Nord - Chitila - Scrovistea Buc Nord Basarab Carpati Buc Triaj Pajura Chitila
Lac 

Mogosoaia
Buciumeni Buftea Peris Scrovistea

Bucuresti Obor - Baneasa -

Bucuresti Vest
Piata Obor Gara Obor Dna Ghica Dobroiesti

Pod 
Colentina

Petricani Pipera Aviatiei Baneasa
Monitorul 

Oficial
Buc Noi Chiajna Roșu A1

Gara de 
Vest

Bucuresti Nord - Pantelimon -
Bucuresti Obor

Piata Obor Gara Obor Dna Ghica Dobroiesti
Pod 

Colentina
Petricani Pipera Aviatiei Baneasa

Monitorul 
Oficial

Carpati Basarab Buc Nord

Legenda: Pipera
Statie nou propusa pe teritoriul PMB si 
sectoare

Roșu
Statie nou propusa pe teritoriul UAT-lor din 
Ilfov

Buciumeni
Statie nou propusa pe teritoriul UAT-lor din Ilfov de realizat de 
TPBI



Standardizarea peroanelor



Standardizarea peroanelor



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA

Analiza Zonei De Dezvoltare București Nord

Coridorul Gara de Nord - Gara Obor tranzitează
sectoarele 1 și 2, orașul Voluntari, localitățile Pantelimon
și Dobroești și cartierele Grivița, Giulești, 1 Mai, 
cartierului Chitila, Pajura, Herăstrău, Băneasa, Aviației, 
Henri Coandă, Pipera, Andronache, Ion Creangă, 
Fundeni, Electronicii, Fundeni, Ostrov, Baicului, Obor.
Coridorul feroviar tranzitează zone de locuinte cu regim
de înălțime mic însă dense și compacte pe segmentele
Gara de Nord - Carpați și Pantelimon Sud-Gara Obor.
Unele din aceste cartiere trec însă printr-un proces de 
densificare organică, clădirile de locuințe colective fiind
treptat construite pe loturile a câtorva case, ceea ce a 
dus la supra-aglomerarea străzilor și transportului public 
existent.



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA

Analiza Zonei De Dezvoltare București Nord
Segmentul de nord, între stația Carpați și stația Pantelimon Sud este unul complex, cu zone 

de locuințe dense și compacte, precum nordul cartierului Pajura, cartierele Aviației și
Băneasa, respectiv cartierele Andronache și Pajura, însă tranzitează și numeroase zone aflate

în curs de dezvoltare sau cu rezerve de teren nevalorificate (ex. foste zone industriale).
Zona de nord a municipiului București este una dintre cele mai atractive pentru dezvoltatorii
imobiliari, aici existând în curs de desfășurare numeroase proiecte imobiliare, ce au crescut
considerabil volumul de trafic și numărul de pasageri în transportul public, generând supra-
aglomerare atât în trafic, cât și la metrou, de exemplu volumul de călători de la stația Pipera

fiind foarte mare la orele de vârf.
Cea mai activă zonă de dezvoltare a fost zona Pipera-Voluntari, unde deja s-a conturat cel mai
mare centru de afaceri și numeroase proiecte rezidențiale se află în curs de executare, totuși, 

până acum, calea ferată a reprezentat o barieră în dezvoltarea unitară a acestei zone, 
dezvoltarea fiind mai lentă la nordul acesteia.



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA

Analiza Zonei De Dezvoltare București Nord

Recomandări amplasare stații



Standardizarea peroanelor



Standardizarea peroanelor



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA
Standardizarea peroanelor



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA
Standardizarea peroanelor



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA
Standardizarea peroanelor



PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA
Standardizarea peroanelor
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PLAN DE INVESTITII – REGENERARE URBANA
Standardizarea peroanelor
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PLAN DE INVESTITII – Puncte noi de oprire

Cerinte minime entru Punctele noi de oprire:

• Dimensiunea: Lungime – 150 m, Latime 6,05 m (minima – 3 m dacă nu se asigură 

acces pentru PMR), Înălțime  - 0,38 m (analiză CNCF CFR SA)

• Necesar 1-2 refugii cu acoperis, cu bănci SMART (incarcator USB)

• Utilități (220 V) pentru alimentare automat vânzare legitimații, camere de luat 

vedere, afișaj cu informare dinamica, Wi-Fi



PLAN DE INVESTITII – Puncte noi de oprire

Facilități la și în jurul stației

 Instalații de iluminat al peroanelor și a spațiilor de acces la peroane

 Sistem informare călători static/dinamic

 Pictograme - Toate facilitățile din stație sunt marcate clar cu simboluri. În acest fel, puteți

vedea rapid unde trebuie să mergeți. Doriți să știți ce facilități sunt disponibile la stația

dvs.? Găsiți stația dvs. și vizualizați o listă cu toate facilitățile disponibile.

 Distribuitoare automate de vânzări bilete de călătorie

 Coșuri de gunoi pe peroane

 Tonomat băuturi/snaks-uri/cafea

 Bănci de odihnă pentru pasageri pe peroane

 Bike Lockers (dulapuri)

 Parcare auto – destinată exclusiv călătorilor



PLAN DE INVESTITII – Puncte noi de oprire

Facilități la și în jurul stației

 Instalații de iluminat al peroanelor și a spațiilor de acces la peroane

 Sistem informare călători static/dinamic

 Pictograme - Toate facilitățile din stație sunt marcate clar cu simboluri. În acest fel, puteți

vedea rapid unde trebuie să mergeți. Doriți să știți ce facilități sunt disponibile la stația

dvs.? Găsiți stația dvs. și vizualizați o listă cu toate facilitățile disponibile.

 Distribuitoare automate de vânzări bilete de călătorie

 Coșuri de gunoi pe peroane

 Tonomat băuturi/snaks-uri/cafea

 Bănci de odihnă pentru pasageri pe peroane

 Bike Lockers (dulapuri)

 Parcare auto – destinată exclusiv călătorilor



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 în proporție de 83,3% pe această rută.



In loc de concluzii...
VIZIUNE: NU GÂNDIM TRENUL METROPOLITAN PENTRU MÂINE, CI PENTRU GENERAȚIA CE VINE

Pornind de la premiza că infrastructura și tehnologia modelează comportamentele oamenilor, putem afirma
că proiectele de infrastructură care se gândesc și se proiectează în 2022, nu sunt pentru azi, nu sunt pentru 
mâine, ci pentru orizontul de timp 2030 – 2070. La acel moment, lumea, cerințele și comportamentele
oamenilor vor fi total diferite de cele de astăzi. 

Pentru un proiect de calibrul trenului metropolitan, având în vedere că durata lui de implementare este de 
câțiva ani, nu este determinantă situația actuală (numărul călătorilor, situația economică), ci cea de la nivelul
anului 2030, după implementarea propriu-zisă.
Existența, în sine, a trenului metropolitan va produce efecte atât în economia regiunii, cât și în privința
comportamentului de călătorie al oamenilor. Economia va evolua și comportamentul de călătorie se va
modela tocmai datorită acestui nou mod de deplasare.

Altfel spus, trebuie previzionat comportamentul oamenilor din 2040, la zece ani distanță de la introducerea
serviciilor de tren metropolitan. Așa cum regiunea București-Ilfov de astăzi diferă major de cea a anilor
2000, trebuie să previzionăm dezvoltarea regiunii la nivelul anilor 2040.
Pentru a estima procentul de călători care ar folosi trenul metropolitan, punctul de referință care trebuie
calculat nu este cererea prezentă de transport, ci cererea viitoare, la interval de 10-15 ani după
implementare.



In loc de concluzii...
VIZIUNE: NU GÂNDIM TRENUL METROPOLITAN PENTRU MÂINE, CI PENTRU GENERAȚIA CE VINE

Infrastructura și planificarea urbană înseamnă viziune și gândire strategică

Dacă analizăm modelul din Occident în care s-au introdus trenuri metropolitane în ultimii
150 de ani, constatăm același tipar: întâi se introduce trenul metropolitan, care leagă
centrul metropolei de sate, comune și orașe satelit, urmând ca în decurs de 10-15 ani, 
populația respectivelor localități satelit să crească de 5 până la 15 ori. Satele devin
comune, comunele devin orașe, iar orașele devin metropole. Motivul acestui fenomen
rămâne neschimbat. Oamenii își aleg unde să locuiască, ÎN FUNCȚIE DE TIMPUL pe care 
îl parcurg, (până la locul de muncă/până în centrul metropolei), NU DE DISTANȚĂ.
Percepția distanței, în funcție de efort și de timpul de parcurs, îi face pe oameni să
migreze în suburbii, atunci când există soluții de transport stabile și predictibile. Pentru
că efortul de deplasare este mic, iar timpul de parcurs este mic și predictibil. Cu cât
trenul metropolitan este mai rapid, cu atât oamenii sunt dispuși să locuiască mai departe
de metropolă.



In loc de concluzii...

VIZIUNE: NU GÂNDIM TRENUL METROPOLITAN PENTRU MÂINE, CI PENTRU GENERAȚIA CE VINE

Trenul metropolitan nu trebuie gândit pentru locuitorii de acum din regiunea
București-Ilfov, ci pentru boom-ul economic ce va avea loc și pentru populația
regiunii de la orizontul anului 2040, care vor fi consecința directă a introducerii
serviciilor de tren metropolitan. 

Cand vorbim despre justificarea necestității realizării proiectului, este firesc să
ne raportăm la cererea de transport viitoare, generată de infrastructura creată, 
și nu la cererea actuală, care trebuie să rămână un indicator pe baza căruia să
se facă previzionări.



In loc de concluzii...

VIZIUNE: NU GÂNDIM TRENUL METROPOLITAN PENTRU MÂINE, CI PENTRU GENERAȚIA CE VINE

Justificarea eficenței financiare trebuie să aibă la bază următoarele considerente:
Obiectivul strategic al Uniunii Europene: decarbonizarea transportului

Efecte: îmbunătățirea stării de sănătate a populației, care se traduce în scăderea costurilor cu serviciile
sanitare, respectiv creșterea productivității economice

Folosirea rețelei feroviare pentru deplasarea regională va reduce traficul auto
Efecte:
• reducerea uzurii rețelei stradale, respectiv costurile autorităților locale cu întreținerea drumurilor;
• convertirea în spații verzi a locurilor de parcare centrale, ceea ce conduce la creșterea calității vieții

cetățenilor, obiectiv urmărit de Planul Integrat pentru Calitatea Aerului în București (PICA);
• pietonalizarea străzilor centrale;
• resistematizarea circulației, prin introducerea sensurilor unice, pentru fluidizarea traficului auto, 

rerspectiv creșterea numărului de parcări de reședință.

În concluzie, eficiența financiară nu trebuie calculată doar din perspectiva contabilizării investițiilor
imediate, ci luând în considerare aspectele sus-menționate.
Astfel, din perspectiva abordată, studiile de fezabilitate pentru un astfel de proiect devin niște indicatori

insuficienți pentru justificarea rentabilității financiare și a cererii de călători.



In loc de concluzii...

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.

Trebuie sa recunoastem, ca decizia de finantare a unui proiect pentru o infrastructura este o 

optiune pentru un viitor de cca. jumatate de secol (15-20 de ani de proiectare si realizare si alti 30 

de ani pentru a-si putea demonstra utilitatea, motiv pentru care decidentii strategici se afla in fata 

unei decizii politice responsabile in care analizele ACB, oricat ar fi de meticuloase si de sofisticate, 

nu pot inlatura nelinistea decidentilor.

Pentru realizarea acestui proiect complex este nevoie de colaborarea tuturor actorilor implicati, 

factorilor decidenti, este nevoie de decizie politica, de implicare tuturor UAT-lor afectate, a 

companiei CFR SA, a tuturor operatorilor de transport feroviar de calatori.

Proiectul trebuie sa aiba resursele materiale, umane si financiare asigurate, trebuia sa primeasca 

sprijinul si acordul Jaspers, a MTI, MIPE, Consiliul Judetean Ilfov, PMB, si are nevoie de 

transparenta, dar si de parerile, opiniile si recomandarile specialistilor si a publicului.



Mulțumim pentru atenție!



Coordonator proiect: 
Dr. Ing. Szentes Iosif
iosif.szentes@tpbi.ro

managerprojekt@gmail.com
0731795794
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