
Vizita ambasadorului Arthur Mattli la sediul Metrorex 

- 25 martie 2019 - 

 

 

În data de 25 martie, ambasadorul desemnat al Elveției 

în România, Excelența Sa, Arthur Mattli, s-a întâlnit cu 

directorul general al Metrorex, Dumitru Șodolescu. 

Întâlnirea s-a axat pe prezentarea proiectului comun 

Extinderea Magistralei 4 de metrou din București, finanțat 

prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, pe discuții 

privind viitoarele investiții planificate ale Metrorex, 

precum și alte subiecte de interes reciproc pentru ambele 

părți. Reprezentanți ai ambasadei Elveției și ai conducerii 

Metrorex au participat, de asemenea, la discuții. 

Proiectul extinderii magistralei 4 de metrou - „Studiu 

de pre-fezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru construcţia liniei 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresu, 

tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu”  este finanțat din fonduri nerambursabile, acordate României de către 

Contribuția Elvețiană prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, care vizează reducerea disparităților 

economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 

___________________________________________________________________________________ 

Visit of Ambassador Arthur Mattli at Metrorex’s headquarters  

- 25th of March - 

On 25th of March, the designated Ambassador of Switzerland to Romania, HE Arthur Mattli has met the 

general director of Metrorex, Dumitru Sodolescu. The main topics of the meeting focused on presenting the joint 

project The extension of Line 4 of the metro system in Bucharest financed through the Swiss-Romanian 

Cooperation Program, on discussions regarding future planned investments of Metrorex, as well as other topics of 

mutual interest of both parties. Representatives of the embassy of Switzerland and of Metrorex management took 

also part in discussions. 

The financing of the project extension 

of Line 4 - "Pre-feasibility study and feasibility 

study for the construction of the 4th subway 

line: Străuleşti Lake – Gara Progresul, section 

Gara de Nord – Gara Progresu" is a non-

reimbursable funding granted to Romania by 

the Swiss Contribution through the Swiss-

Romanian Cooperation Program, aiming at 

reducing the economic and social disparities 

within the enlarged European Union. 


