
Bugetul de investiþii
al Metrorex - peste

1 miliard de lei
Metrorex are un buget de investiþii

estimat pentru acest an de peste 1

miliard de lei, dupã cum ne-a trans-
mis Dumitru ªodolescu, directorul

general al societãþii de stat.

Potrivit domniei sale, Metrorex are

în derulare urmãtoarele proiecte de

investiþii:

Æ Linia de metrou Magistrala 5 -

Secþiunea Râul Doamnei - Eroilor, in-

clusiv Valea Ialomiþei;

Æ Îmbunãtãþirea serviciilor de

transport public de cãlãtori cu me-

troul pe Magistrala 2 Berceni - Pipe-

ra - realizarea unui acces nou la sta-

þia de metrou Tineretului;

Æ Magistrala 4 Racord 2 - Secþiu-

nea Parc Bazilescu - Strãuleºti;

Æ Legãtura reþelei de metrou cu

Aeroportul Internaþional Henri Coan-

dã - Otopeni (Magistrala 6 - 1 Mai -

Otopeni);

ÆMagistrala 5 - Secþiunea Eroilor (PS

Opera) - Universitate - Piaþa Iancului;

Æ Modernizarea instalaþiilor de

control acces la metrou;

Æ Achiziþie 13 trenuri pentru pu-

nerea în funcþiune a Magistralei 5 -

Secþiunea Râul Doamnei - Eroilor in-

clusiv Staþia Depoul Valea Ialomiþei;

Æ Studii pentru noi rute de me-

trou care sã creeze inelul interior al

Bucureºtiului - Extindere Magistrala

4 Gara de Nord - Gara Progresu (Stu-

diu de Prefezabilitate ºi Studiu de

Fezabilitate).

Bugetul de investiþii estimat pentru

2019 are urmãtoarea componenþã:

Æ Investiþii ale agenþilor economi-

ci cu capital de stat în valoare de

10,79 milioane lei;

Æ Cheltuieli aferente programelor

cu finanþare rambursabilã în valoare

de 139,9 milioane lei (credit extern).

Aici vorbim despre proiecte cu fi-

nanþare din Fonduri externe neram-

bursabile postaderare POS-T 56 - fi-

nanþare externã nerambursabilã

85% si finanþare naþionalã 15% din

valoarea de 29,9 milioane lei, fãrã

TVA ºi proiecte cu finanþare din Fon-
duri externe nerambursabile posta-
derare POIM 58 - finanþare externã

nerambursabilã 75% ºi finanþare na-
þionalã 25% din valoarea de 836.781

lei, fãrã TVA;

Magistrala 5 - un
proiect mai mare de
1 miliard de euro

Documentaþia de achiziþie pentru

serviciile de proiectare ºi asistenþã

tehnicã aferentã secþiunii Eroilor (PS

Operã) - Universitate - Piaþa Iancului

este elaboratã, fiind în curs de verifi-

care internã, dupã cum ne-a spus

ºeful Metrorex.

Potrivit domniei sale, caietul de sar-

cini, parte a documentaþiei de achizi-

þie, a fost elaborat cu sprijinul consul-

tanþilor Bãncii Europene de Investiþii,

în cadrul programului PASSA.

Finanþarea acestor servicii se va re-

aliza din fonduri europene neram-

bursabile, cererea de finanþare afe-

rentã fiind în curs de elaborare.

Punerea în funcþiune a liniei de

metrou pe Magistrala 5 va avea loc

la nouã luni de la data semnãrii con-

tractului de Automatizare ºi Sigu-

ranþa traficului. Procedura de achizi-

þie publicã aferentã nu a fost finali-

zatã deoarece unul dintre operatorii

economici a contestat în instanþã re-

zultatul procedurii de achiziþie.

"Acest contract va putea fi semnat

numai dupã soluþionarea contesta-

þiei, care se aflã pe rolul Tribunalului

Bucureºti, în situaþia respingerii aces-

teia", ne-a transmis domnul ªodoles-

cu. Metrorex a trimis o adresã cãtre

preºedintele Tribunalului Bucureºti,

preºedintelui secþiei a doua conten-

cios administrativ ºi ministrului justi-

þiei Tudorel Toader ºi preºedintelui

Consiliului Superior al Magistraturii.

"Magistrala 5 este un proiect de im-
portanþã naþionalã, proiect care po-
ate fi pus în funcþiune anul acesta,

cu condiþia ca într-un interval cât

mai scurt sã se soluþioneze", con-
form sursei citate.

Magistrala 5 - Secþiunea Râul

Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ia-

lomiþei este proiect fazat, în valoare

de 414,35 milioane de euro.

Magistrala 5 - Sectiunea Eroilor (PS

Opera) - Universitate - Piata Iancului,

este un proiect de 649,74 milioane

de euro.

Magistrala Bragadiru -
Voluntari, pe lista
proiectelor strategice
de investiþii a
Guvernului

Printre proiectele de investiþii afla-

te în derulare se numãrã

ü execuþia lucrãrilor de structurã ºi

finisaje pentru linia de metrou Ma-

gistrala 5 - Secþiunea Râul Doamnei -

Eroilor, inclusiv Valea Ialomiþei

(proiect fazat în valoare de 414,35

milioane de euro, din fonduri exter-

ne nerambursabile ºi buget stat;

ü execuþia lucrãrilor de structurã ºi

finisaje pentru modernizarea insta-

laþiilor de acces la metrou (40,46 mi-

lioane de euro, din fonduri externe

nerambursabile ºi buget de stat,

proiect realizat în 2018. În prezent,

se aflã în derulare procedura de re-

cepþie a noului sistem de taxare.

Alte proiecte în desfãºurare sunt

realizarea studiilor de prefezabilitate

ºi fezabilitate pentru extinderea Ma-

gistralei 4 Gara de nord - Gara Pro-
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Dumitru

ªodolescu:

"Anul trecut,

veniturile

din transportul de

cãlãtori cu

metroul au fost de

292,4
milioane de lei".



gresu - realizare Studiu de Prefezabi-
litate ºi Studiu de Fezabilitate, finan-
þarea investiþiei fiind realizatã prin

Programul de Cooperare Elveþiano -

Român. Proiectul vizeazã reducerea

disparitãþilor economice ºi sociale în

cadrul Uniunii Europene extinse.

Obiectivul 2 al Ariei de concentrare

4 - "Îmbunãtãþirea mediului înconju-
rãtor" (11,90 milioane de CHF din

fonduri externe nerambursabile ºi

buget de stat).

Proiectul de investiþii Magistrala 6 -

1 Mai - Otopeni (14,2km; 12 staþii; 12

trenuri), în valoare de 1,3 miliarde euro

din fonduri externe nerambursabile

ºi buget de stat, urmeazã sã fie lan-
sat în luna februarie 2019. Procedu-
ra de achiziþie lucrãri de structurã.

Printre proiectele de investiþii afla-
te în pregãtire se numãrã:

Æ Magistrala 5 - Secþiunea Eroilor

(PS Opera) - Universitate - Piaþa

Iancului (5,4 km; 6 staþii) - 649,74

milioane de euro, din fonduri exter-

ne nerambursabile ºi buget de stat,

astfel:

ü Faza I - proiectare ºi asistenþã

tehnicã

ü Faza a II a - lucrãri

Æ Îmbunãtãþirea serviciilor de

transport public de cãlãtori cu me-

troul pe Magistrala 2 Berceni - Pipe-

ra - proiect fazat, în valoare de 133,5

milioane de euro (fonduri externe

nerambursabile ºi buget de stat) -

modernizarea cãii de rulare.

Æ Înnoirea parcului de material ru-

lant - achiziþia a 13 trenuri pentru pu-

nerea în funcþiune a Magistralei 5 Sec-

þiunea Râul Doamnei - Eroilor inclusiv

staþia Depoul Valea Ialomiþei (735 mi-

lioane de euro - fonduri externe ne-

rambursabile ºi buget de stat).

Proiectul „Extinderea reþelei de

metrou prin realizarea Magistralei 7",

pe ruta Bragadiru-Alexandriei-Colen-

tina-Voluntari, în lungime de 26 km,

cu aproximativ 27 de staþii ºi 2 depo-

uri, a fost inclus pe lista proiectelor

strategice de investiþii a Guvernului ºi

urmeazã sã fie pregãtit ºi atribuit în

Parteneriat Public Privat (PPP).

Conform surselor citate, Metrorex

a fãcut demersuri pentru stabilirea

obiectivului de investiþii referitor la

montarea panourilor de siguranþã.

Acestea vor fi montate pentru a

proteja cãlãtorii atunci când, la orele

de vârf, peroanele unor staþii sunt

foarte aglomerate.

Pentru început, va fi demaratã o li-

citaþie pentru studiul de prefezabili-

tate ºi fezabilitate, urmând ca mai

apoi sã se pregãteascã documenta-

þia pentru scoaterea la licitaþie a

proiectãrii ºi execuþiei.

"Dupã ce aceste douã studii vor fi

finalizate, vom ºti atât costurile tota-

le ale proiectului ºi termenul de im-

plementare al acestuia.

Menþionãm cã realizarea proiectu-

lui privind implementarea unui sis-

tem de protecþie a cãlãtorilor la mar-

ginea peroanelor staþiilor este în

strânsã corelaþie cu aprobarea indi-

catorilor tehnico-economici rezultaþi

ca urmare a elaborãrii Studiului de

Fezabilitate ºi acordarea sumelor

necesare pentru activitatea de pro-

iectare ºi realizare a sistemului de

protecþie", ne-a declarat Dumitru

ªodolescu.

Domnia sa ne-a precizat cã, anul

trecut, veniturile din transportul de

cãlãtori cu metroul au fost de 292,4

milioane de lei. În 2018 au fost înre-

gistrate aproximativ 179.701.000 de

validãri, cifra de afaceri ridicându-se

la 712,79 milioane de lei.
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