
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Proiectul major de investiții, “Magistrala 4.Racordul 2. Secţiunea Parc 

Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti” a fost finalizat 

 

 

 

Pe data de 24 iulie 2020, Metrorex a 

organizat o conferință de presă dedicată finalizării 

proiectului major de investiții, “Magistrala 

4.Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) 

– Străuleşti”. La eveniment au luat parte directorul 

general al Metrorex, domnul Gabriel Mocanu, 

directorul Tehnic și de Investiții, domnul 

Constantin Mustățea, directorul de Resurse Umane 

și Strategie, domnul Marin Aldea și domnul Florin 

Nechita, director Infrastructură și Sisteme 

Informatice, dar și reprezentanți ai mass – media. 

În cadrul conferinței de presă atât domnul 

director general, Gabriel Mocanu, cât și directorul 

Tehnic și de Investiții, domnul Constantin Mustățea 

au oferit informații despre proiect celor prezenți 

subliniind atât contribuția statului român prin 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor, cât și a Comisiei Europene.  
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Odată cu punerea în funcțiune a “Sistemului de siguranță și automatizare a traficului”, 

ultimul contract ce a finalizat proiectul “Magistrala 4.Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS 

Zarea) – Străuleşti”, condițiile de trafic au fost îmbunătățite prin suplimentarea numărului de trenuri 

de la 4 la 6 trenuri, dar și scăderea intervalului de succedare a trenurilor pe Magistrala 4, astfel: 

• în zilele lucrătoare (luni – vineri), intervalul de succedare s-a diminuat de la 12 

minute la 7 minute; 

• în weekend (sâmbătă - duminică), intervalul de succedare s-a diminuat de la 12 

minute la 9 minute. 

Proiectul de investiții, “Magistrala 4.Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – 

Străuleşti” facilitează legătura dintre sectorul 1 Bucureştii Noi, zona Parc Bazilescu– Străuleşti şi 

centrul oraşului, prin extinderea reţelei existente de metrou prin intermediul unei linii de transport 

cu metroul ce are o lungime construită de 1,89 km şi un număr de 2 staţii. Totodată, aduce beneficii 

considerabile prin îmbunătăţirea confortului călătorilor şi a eficacităţii traficului prin asigurarea 

unui sistem de transport ce eficientizează durata de deplasare pe coridorul deservit. 

 Pentru că prin proiectele noastre de investiții dorim să protejăm mediul înconjurător și 

încercăm să îmbunătăţim calitatea vieţii din punct de vedere a condiţiilor de mediu, proiectul de 

extindere a Magistralei 4 de metrou în zona de nord a capitalei contribuie la reducerea poluării  prin 

degrevarea transportului de suprafaţă atât a celui public, cât şi a celui privat. Astfel, transportul cu 

metroul va deveni mai atractiv, comparativ cu transportul rutier: o serie de îmbunătățiri vor fi 

remarcate prin reducerea numărului de accidente, reducerea degradării drumurilor, realizarea de 

economii de carburanţi şi întreţinere, reducerea timpului de deplasare etc. 

 

 

 
 

 

                                                                                   
 

 


