
 

 

Astăzi - 19 noiembrie 2013 - metroul  aniversează 34 de ani  de existenţă   

Metroul a intrat de mult în constiinţa bucureştenilor. Pentru foarte mulţi dintre noi, absenţa 

metroului ar fi de neimaginat. Cu 34 de ani în urmă însă, pe 19 noiembrie 1979, atunci când din 

Depoul Ciurel primul tren de metrou pleca spre staţia Semănătoarea a fost un adevărat 

eveniment. Pe parcursul celor 8,1 km, cât măsoară primul tronson al Magistralei I, erau 6 staţii – 

Semănătoarea, Grozăveşti, Eroilor, Izvor, Piaţa Unirii, Timpuri Noi - plus un depou. A fost 

începutul din ceea ce urma să devină mai târziu, unul dintre operatorii de bază ai reţelei de 

transport public din Municipiul Bucureşti care de-a lungul istoriei sale de 34 de ani a transportat 

peste 5 miliarde de călători. Ne mândrim cu faptul că că Bucureştiul a fost printre primele 60 de 

oraşe ale lumii care au introdus transportul subteran. 

Sistemul de transport cu metroul este singurul care contribuie esenţial la descongestionarea 

traficului. Este cel care oferă cea mai mare capacitate de transport dintre mijloacele de transport 

urban şi poate circula cu viteze superioare celorlalte. Dezvoltarea infrastructurii de metrou este o 

politică esenţială pentru evitarea supraaglomerării traficului, a accidentelor, zgomotului, poluării 

şi a consumului de energie, iar implicarea intensă a autorităţilor pentru optimizarea acestui tip de 

transport public şi a promovării acestuia se concretizează prin sprijinul acordat constant în 

realizarea noilor linii de metrou. 

In deschiderea manifestărilor dedicate evenimentului, vineri, 15 noiembrie a.c.,  la ora 19:00 în 

staţia Piaţa Unirii 1, a avut loc vernisajul unei noi expozitii de fotografii, în cadrul proiectului 

Galeria din Galerie – proiect de artă urbană fotografică dezvoltat în colaborare cu Asociaţia 

Bucureştiul meu drag. Expoziţia poate fi vizitată până pe 28 noiembrie a.c. 

In această dimineaţă, directorul general al Metrorex, Aurel Radu a înmânat DIPLOME DE 

MERIT  conductorilor de tren de metrou Ştefan Căpăţână, Manole Nicolae şi Ştefan Ionuţ, 

pentru salvarea unor vieţi omeneşti si reducerea efectelor negative asupra circulaţiei metroului. 

La eveniment au participat directorii executivi Liviu Dinu, Marin Aldea, Mariana Petre, Gabriel 

Mocanu, Marius Rudniţchi şi şeful de serviciu Florin Popescu. Prin intermediul celor prezenţi 

directorul general a adresat felicitări tuturor salariaţilor cu ocazia Zilei Metroului. 

Iată imaginile: 

 

http://www.urbanrail.net/eu/buc/Bombardier train Bucharest 2.jpg


 

 



Pe parcursul acestei zile, bucureştenii sunt invitaţi la Dispeceratul Central - situat în incinta 

staţiei de metrou Piaţa Unirii 1, acces Tribunal - unde are loc “Ziua Porţilor Deschise la 

Metrou”. Programul de vizitare este 11:00 – 15:00. 

Un grup de 56 de elevi in vizita la Dispeceratul Central. 

 

Tot astăzi, în statia de metrou Piaţa Unirii 1, începând cu ora 18.30 vă invităm  la un  spectacol 

omagial organizat de Asociaţia Arta nu Muşcă, manifestare ce vă propune o incursiune în 

acordurile pasionale şi seducătoare ale tangoului argentinian.  

Constatând cu satisfacţie creşterea numărului de persoane ce optează pentru metrou, le 

mulţumim bucureştenilor pentru încrederea pe care o au în serviciile noastre şi îi asigurăm de 

faptul că toţi angajaţii companiei vor depune eforturi pentru ca zi de zi să adauge valoare acestui 

spaţiu public important – metroul din Bucureşti. 

La ceas aniversar, un gând bun spre viitorul nostru, al tuturor!  
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