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Stadiu lucrări Magistrala 5 de metrou: Drumul Taberei – Pantelimon 

 

Investiţia de interes public Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, va realiza conectarea 

mai multor cartiere de locuinţe ale capitalei la reţeaua de metrou, oferind astfel locuitorilor 

zonelor, şi nu numai, posibilitatea utilizării unui mijloc de transport rapid, modern şi 100 % 

ecologic.  

Pentru Magistrala 5 sunt planificate două prelungiri aflate în prezent în lucru (secț iunea 

centrală: Eroilor-Iancului și secț iunea estică: Iancului-Pantelimon), ceea ce face din acest 

proiect cel mai puternic din perspectiva numărului de călători și a interconectării celor mai 

importante zone ale orașului cu centrul capitalei. 

 „Avem în buget circa 24 de milioane de lei pe care le vom utiliza pentru etapa de proiectare. 

Valoarea investiţiei aferente primei etape este de circa 3,3 miliarde lei şi cuprinde o lungime 

de 4,5 km şi cinci staţii”, a declarat Marin Aldea. 

De la Eroilor până la Piaţa Iancului sunt prevăzute staţii la Cişmigiu, Universitate 2, Rosetti, 

Iancului. Se estimează că tronsonul de la Eroilor la Iancului va fi gata până în 2023, iar cel de la 

Iancului la Pantelimon ar urma să fie construit între 2023 şi 2030. 

Procentul de realizare a structurii de rezistenţă aferentă tronsonului Râul Doamnei – Eroilor 

(PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei este, în acest moment, de 80 %, lucrările fiind prevăzute a 

fi finalizate în primul semestru al anului 2017. 

Lucrările se desfăşoară în conformitate cu graficele de execuţie aferente tuturor contractelor 

care sunt încheiate şi care vor conduce la punerea în funcţiune a tronsonului Râul Doamnei – 

Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei, respectiv: lucrări de structură, finisaje, instalaţii 

electrice, instalaţii sanitare, instalaţii complexe, lucrări de suprafaţă, servicii de monitorizare, 

etc.  

Proiectul Magistralei 5 de metrou este finanţat din fonduri structurale nerambursabile în cadrul 

Programului Operational Sectorial – „Transport” 2007 – 2013 și Programul Operaț ional 

Infrastructură Mare 2014-2020. 
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