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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Bucureşti, 27 noiembrie 2014 

 

A fost semnat contractul privind achizitionarea si punerea in functiune 

a 8 trenuri de metrou tip BM3 

 

In data de 24.11.2014 S.C. Metrorex S.A. a  semnat, la sediul sau, contractul nr. 79–

Achizitionarea si punerea in functiune a 8 trenuri de metrou tip BM3 din cadrul proiectului 

major „Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2. 

Berceni – Pipera”. 

Obiectivul general:  Introducerea in circulatie a trenurilor noi realizate de firma 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.(CAF) va avea ca rezultat direct 

imbunatatirea conditiilor de siguranta si confort pentru calatori, prin inlocuirea in totalitate a 

parcului de trenuri de constructie veche. Vor scadea semnificativ consumul de energie 

electrica (cu aproximativ 5 % datorita implementarii unor solutii tehnice performante in ceea 

ce priveste tractiunea si frânarea trenurilor), costurile cu mentenanta noilor trenuri si se va 

imbunatati siguranta in exploatare prin dotarea trenurilor cu sisteme automate de protectie si 

operare de ultima generatie. Va creste eficienta transportului din punct de vedere al vitezelor 

comerciale, prin economia de timp pe care o va asigura noul transport subteran si se va reduce 

poluarea (gaze de esapament, zgomot, vibratii) prin degrevarea transportului de suprafata, 

atât public cât si privat, cu implicatii importante asupra imbunatatirii calitatii vietii din punct 

de vedere al conditiilor de mediu. 

Firma CAF se obliga sa furnizeze si sa puna in functiune cele 8 trenuri de metrou, reprezentând 

48 de vagoane in total, in conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva, fabricate 

conform specificatiei si propunerii tehnice, agrementate de Autoritatea Feroviara Româna 

(AFER). 

Valoarea totală a contractului este de 47.288.472 euro fara TVA, finantarea fiind asigurata din 

fonduri europene nerambursabile. 

Contractul a fost semnat cu societatea CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES 

S.A., durata de implementare a contractului fiind de 19 luni.                              
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