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Vizita unui grup de jurnalişti elveţieni pe şantierele viitoarelor staţii de metrou  
 

În data de 23 martie 2015, un grup de jurnalişti elveţieni, însoţiţi de reprezentanţi ai Ambasadei 

Elveţiei în România şi de reprezentanţi ai SC Metrorex SA, a făcut o vizită pe şantierele viitoarelor 

staţii de metrou.  

Directorul de Investiţii şi Achiziţii Publice, Cătălin Homor, le-a prezentat jurnaliştilor proiectele în 

derulare ale societăţii, explicându-le importanţa construcţiei Magistralei 4 de metrou: Lac Străuleşti 

– Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu.  

Noua linie de metrou va contribui la dezvoltarea transportului public urban din Bucureşti, va 

descongestiona traficul de suprafaţă din zona centrală şi de sud a oraşului şi va realiza legături 

directe între zona de nord-vest şi zona de sud a capitalei. 

Pe parcursul vizitei, jurnaliştii au observat activitatea din şantierele viitoarelor staţii de metrou, 

Academia Militară şi Favorit iar din discuţiile purtate cu reprezentanţii constructorilor s-a evidenţiat 

faptul că vor fi respectate graficele de lucru şi că se va demara refacerea la suprafaţă a staţiilor 

finalizate. S-au vizitat şi ultimele staţii date în funcţiune de pe Magistrala 4 de metrou, Jiului şi 

Parc Bazilescu. 

Prin construirea noii magistrale se va oferi o cale de transport de mare capacitate, sigură, 

confortabilă, rapidă şi directă, ceea ce va genera o creştere a atractivităţii reţelei de metrou şi 

implicit va degreva transportul de suprafaţă, atât public, cât şi privat.  

Finanţarea proiectului „Studiu de pre-fezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru construcţia liniei 4 

de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu” se va 

realiza cu ajutorul contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin 

intermediul Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale  în cadrul Uniunii Europene extinse. 
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