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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Bucureşti, 30 decembrie 2016 

 

A fost semnat contractul de finanț are aferent proiectului major „Linia 

de Metrou Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) 

inclusiv Valea Ialomiţei – Faza I” 

 

S.C. Metrorex S.A. și Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management 

pentru Programul Operaț ional Sectorial „Transport” 2007-2013  au semnat, în data de 

30.12.2016, contractul de finanț are aferent proiectului major „Linia de Metrou Magistrala 5: 

Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei – Faza I”. 

Proiectul își propune transportul unui număr de circa 64.000 de călători/zi din zona deservită 

spre centrul orașului, fiind de asemenea și o legătură cu rețeaua existentă de metrou, la staț ia 

Eroilor.  

Principalul obiectiv al Contractului de Finanț are îl reprezintă facilitarea legăturii între vestul și 

centrul orașului prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime 

construită de 6,871km, un număr de 10 staț ii și un depou. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului aferentă fazei I este de 871.937.477 de lei, din care 

741.146.856 lei constituie finanț are nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaț ional Sectorial „Transport” 2007-2013, 

restul sumei de 130.790.621 lei fiind asigurată de la Bugetul de Stat. 

Lucrările de realizare a magistralei, aferente fazei I, s-au desfășurat în perioada iulie – 

decembrie 2015 în cadrul Programului Operaț ional Sectorial Transport 2007-2013, conform 

calendarului de implementare al proiectului. Faza a II-a a proiectului va fi realizată în cadrul 

Programului Infrastructură Mare și va avea ca dată de finalizare anul 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact: Andreea Robe 

Email: andreea.robe@metrorex.ro 
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