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 În perioada 18 – 19 octombrie 2022, Metrorex a participat la Zilele Feroviare, eveniment 

organizat de Club Feroviar și 

Universitatea Politehnica 

București, cu sprijinul 

Asociației Industriei 

Feroviare din România. 

 Eveniment cu tradiție 

în Europa de Est și de 

rezonanță în industria de 

profil din România, cea de-a 

XVII-a ediție a summit-ului 

Zilele Feroviare a reunit în jur 

de 350 de reprezentanți ai căii 

ferate și ai serviciilor auxiliare – companii, specialiști și autorități.  

 Summitul a inclus o expoziție specializată, precum și multe sesiuni de networking. Dezbaterile 

din prima zi au avut ca temă “Tendințele și provocările pentru a îmbunătăți performanța verde a 

transportului feroviar”. 

    

“Ne propunem ca prin parteneriatele 

culturale, arhitecturale, realizate în interiorul 

stațiilor de metrou să creăm un cadru propice, 

astfel încât călătoria cu metroul să nu mai fie 

privită doar ca o necesitate de a ajunge din punctul 

A în punctul B, ci o experiență în sine atât pentru 

cetățeni, cât și pentru turiști”, a declarat la 

deschiderea evenimentului, Cristian Alexandru 

MICU, director Comercial al Metrorex. El a 

subliniat că “Metrorex îmbunătățește permanent 

paleta de servicii cu efect direct în creșterea 

gradului de satisfacție al călătorilor și a prezentat 

cele mai recente proiecte, “multe din ele inspirate 

din proiectele realizate în marile rețele ale Europei 

și ale lumii”.  

 

 

 A doua zi a summit-ului a continuat cu discuții privind modalitățile prin care poate fi crescută 

preferința pasagerilor pentru transportul cu trenul, moderate de prof. dr. ing. Gabriel Popa, prodecan 

al Facultății de Transporturi. În cadrul acestui panel, Gabriel Sburlan, reprezentant al departamentului 

tehnic Metrorex, a vorbit despre principalele proiecte de modernizare și dezvoltare ale rețelei metrou. 

 



     
 

 Totodată, Metrorex este prezentă și la standul special amenajat în incinta Facultății de 

Transporturi.  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul a fost promovat pe paginile  de facebook și instagram ale Metrorex și preluate în presă. 


