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COMUNICAT DE PRESA 

 
Bucuresti, 13 octombrie 2016 

 

A fost semnat contractul de finantare aferent proiectului major 

„Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe 

Magistrala 2. Berceni – Pipera –Faza I” 

 

S.C. Metrorex S.A. si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 

„Transport” 2007-2013  au semnat, in data de 13.10.2016, contractul de finantare aferent 

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

Berceni – Pipera – Faza I”. 

Proiectul isi propune imbunatatirea pana in anul 2018 a Magistralei 2 de metrou la nivelul cerut 

de standardele moderne de proiectare.  

Obiectivul Contractului de Finantare il reprezinta imbunatatirea serviciilor de transport pe 

Magistrala 2 Berceni-Pipera avand in vedere: inlocuirea caii de rulare si a instalatiilor din tunel 

pe 18 km cale dubla, realizarea unui acces nou la statia Tineretului si achizitia a 24 de trenuri 

noi de metrou, inclusiv a echipamentului de imbarcat de siguranta traficului. 

Proiectul, aferent fazei I, are un buget total de 753.171.885 de lei, valoarea eligibila fiind de 

478.832.132 lei din care 407.007.312 lei constituie finantare nerambursabila acordata de 

Comisia Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial „Transport” 

2007-2013, restul sumei de 71.824.820 lei fiind asigurata de la Bugetul de Stat. 

Lucrarile pentru faza 1 s-au desfasurat in perioada iulie 2014 – decembrie 2015 in cadrul 

Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013, conform calendarului de implementare 

al proiectului. Faza a doua a proiectului va fi realizata in cadrul Programului Infrastructura Mare 

si va avea ca data de finalizare anul 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana de contact: Andreea Robe 

Email: andreea.robe[at]metrorex.ro 
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