
 
 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public București – Ilfov 

 

 

 

Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 
CIF RO38474532, ONG: 25560/A/2017 

 office@tpbi.ro 

  www.tpbi.ro 

 

 
Abonament metropolitan integrat Transport Suprafață + Metrou + Tren 

 
 
 
Călătorii din regiunea București-Ilfov au posibilitatea de a utiliza un singur abonament ce 
permite călătorii nelimitate atât pe transportul public de suprafață, cât și pe metrou și tren 
(ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni). 
 
Abonamentul metropolitan integrat valabil pe toate cele trei rețele de transport este 
disponibil în cinci variante, și anume: 

• Cardul de călătorie Turist – disponibil în variantele 24 / 72 de ore 
• Abonament metropolitan integrat – cu valabilitate 1 / 6 / 12 luni 

 
De unde se pot achiziționa? 
 
Cardurile de călătorie Turist de 24 / 72 de ore: 

• se pot achizitiona pe carduri preîncărcate la casele de bilete ale tuturor operatorilor: 
STB SA, Metrorex SA, CFR Călători SA și Transferoviar Călători SRL; 

• pot fi încărcate pe cardurile deja existente emise de STB SA și Metrorex SA. 
 
Abonamentele metropolitane integrate de 1 / 6 / 12 luni: 

• pot fi achizitionate sau reîncărcate pe carduri deja existente la casele de bilete ale STB 
SA și Metrorex SA. 

 
Cât costă noile abonamente? 
 

Abonament Metropolitan Integrat 
Suprafață + Metrou + Tren (ruta Aeroport Otopeni – Gara de Nord) 

24h 20 RON 

72h 40 RON 

1 lună 210 RON 

6 luni 1.100 RON 

12 luni 2.000 RON 

 
Noul tip de abonament metropolitan integrat este un proiect-pilot, în primă fază va putea fi 
utilizat pe transportul feroviar numai pe ruta care leagă Aeroportul Internațional Otopeni 
„Henri Coandă” de Gara de Nord (inclusiv de la stațiile Mogoșoaia și Otopeni). TPBI, 
împreună cu instituțiile partenere – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de 
Transport București (STB SA), Metrorex SA, CFR Călători SA și Transferoviar Călători SRL, 
intenționează extinderea acestui tip de abonament și pe viitoarele linii de tren metropolitan, 
aflate momentan în faza de proiect. 
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