
 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa 
www.ampost.ro 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

 

 

COMUNICAT DE PRESA 

 
Bucuresti, 30 decembrie 2015 

A fost semnat contractul de finantare aferent proiectului major 

„Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3 si TL de metrou – 

Tronsonul Petrache Poenaru (fosta Semanatoarea) – Timpuri Noi. 

Instalatii de ventilatie –Faza I” 

 

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

„Transport” 2007-2013  au semnat, in data de 30.12.2015, contractul de finantare aferent 

proiectului „Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3 si TL de metrou – Tronsonul 

Petrache Poenaru (fosta Semanatoarea) – Timpuri Noi. Instalatii de ventilatie – Faza I”. 

Proiectul isi propune modernizarea pana la sfarsitul anului 2015 a instalatiilor de ventilatie ale 

metroului bucurestean pe tronsonul Petrache Poenaru (fosta Semanatoarea) – Timpuri Noi, 

instalatii ce au drept scop asigurarea conditiilor optime de functionare a utilajelor, 

echipamentelor si instalatiilor care deservesc si participa la circulatia calatorilor, cat si a unui 

microclimat corespunzator, situat in zona de confort, pentru pasagerii si personalul de 

exploatare aflat in diverse spatii subterane.  

Obiectivul Contractului de Finantare il reprezinta realizarea lucrarilor de demontare si montare 

de instalatii de ventilatie in statii si interstatii, inclusiv demontarea si montarea instalatiilor 

electrice aferente, lucrari de actualizare software si lucrari de arhitectura aferente modernizarii 

sistemului de ventilatie. 

Proiectul are un buget total de 24.447.932 de lei, din care 16.481.535 lei constituie finantare 

nerambursabila acordata de Comisia Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

prin Programul Operational Sectorial „Transport” 2007-2013, restul sumei de 2.908.507 lei fiind 

asigurata de la Bugetul de Stat. 

Lucrarile de modernizare pentru faza 1 s-au desfasurat in perioada iulie 2015 – decembrie 2015 

in cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013, conform calendarului de 

implementare al proiectului. Faza 2 a proiectului va fi realizata in cadrul Programului 

Infrastructura Mare si va avea ca data de finalizare anul 2016.  
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