
 

 

 

 

 Anexa nr. 1                                                                                                                             

la Actul adițional nr. 2/2022                                                                                                        

(Anexa nr. 4 la contract) 

              Tarife practicate în momentul încheierii contractului 

Modalitate 

cumpărare 
Tip titlu de călătorie 

Preţ 

(lei cu TVA) 

Casierii, 

Casierii 

Speciale şi 

Cabine Acces 

 

 

1 Călătorie 3,00  

2 Călătorii 6,00  

10 Călătorii 25,00 

Abonament 24 ore 8,00  

Abonament 72 ore 20,00  

Abonament Săptămânal 30,00  

Abonament lunar 80,00  

Abonament 6 luni 400,00  

Abonament anual 700,00  

Abonament lunar cu reducere 50 % pentru donatori sânge 40,00  

Abonament lunar pentru elevi (H.G. 42/2017 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport 

intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și 

completările ulterioare) 

GRATUIT 

Abonament lunar pentru studenţi (H.G. 42/2017 cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4, alin.4) 
GRATUIT 

Abonament lunar cu reducere 50%  pentru studenți (H.G. 42/2017 cu 

modificările și completările ulterioare) 
40,00  

2 Călătorii cu reducere 50%  pentru studenți (H.G. 42/2017 cu 

modificările și completările ulterioare) 
3,00  

10 Călătorii cu reducere 50%  pentru studenți (H.G. 42/2017 cu 

modificările și completările ulterioare) 
12,50  

Abonament Săptămânal cu reducere 50%  pentru studenți (H.G. 

42/2017 cu modificările și completările ulterioare) 
15,00  

Casierii şi 

cabine de 

acces 

Metrorex, 

precum şi 

casierii STB  

1 călătorie metropolitană și metrou / 120 minute 5,00 

2 călătorii metropolitane  și metrou / 120 minute 10,00  

10 călătorii metropolitane și metrou / 120 minute 45,00  

Abonament metropolitan și metrou / 24 ore 14,00  

Abonament metropolitan și metrou / 72 ore 35,00  

Abonament metropolitan și metrou / 7 zile 50,00  

Abonament metropolitan și metrou / 1 lună 140,00  

Abonament metropolitan și metrou / 6 luni 700,00  

Abonament metropolitan și metrou / 12 luni 1.200,00  
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Casierii 

Metrorex, CFR 

și TFC 

Abonament metropolitan integrat Metrorex-Feroviar/ 1 lună 140,00  

Abonament metropolitan integrat Metrorex-Feroviar / 6 luni 800,00  

Abonament metropolitan integrat Metrorex-Feroviar / 12 luni 1400,00  

Casierii şi 

cabine de 

acces 

Metrorex, 

precum și 

casierii STB, 

CFR, TFC 

Card Calatorie Turist STB-Metrorex-Feroviar / 24 ore 20,00  

Card Calatorie Turist STB-Metrorex-Feroviar / 72 ore 40,00  

Abonament metropolitan integrat STB-Metrorex-Feroviar / 1 lună 210,00  

Abonament metropolitan integrat STB-Metrorex-Feroviar / 6 luni 1100,00  

Abonament metropolitan integrat STB-Metrorex-Feroviar / 12 luni 2000,00  

Automate de 

vândut cartele 

2 Călătorii 6,00 LEI 

10 Călătorii 25,00 LEI 

Abonament Săptămânal 30,00 LEI 

Abonament lunar 80,00 LEI 

Plata cu cardul 

bancar la 

turnichet 

1 călătorie 3,00 lei 

NOTE: 

1. La prima emitere cardul contactless reîncărcabil nominal se distribuie gratuit în baza 

documentelor de identitate.  

2. În caz  de pierdere, furt sau deteriorare a cardului contactless reîncărcabil nominal din vina 

călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.  

3. Decontarea sumelor provenite din vânzarea titlurilor comune pentru transportul cu metroul 

şi STB se va face conform Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 

1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările ulterioare. 

4. Decontarea sumelor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie metropolitane integrate pentru 

transportul de suprafață, cu metroul și cu transportul pe calea ferată pe ruta Gara de Nord—

Aeroportul Henri Coandă, se va face conform Ordinului ministrului transporturilor şi 

infrastructurii nr. 166/15.02.2022 privind aprobarea titlurilor de călătorie metropolitane 

integrate pentru transportul de suprafață, cu metroul și cu transportul pe calea ferată pe 

ruta Gara de Nord-Aeroportul Henri Coandă, în regiunea București-Ilfov. 
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