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Pe 15 decembrie 
2020, ministrul 
Lucian Bode a 
semnat, la sediul 
Ministerului 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor, 
contractul de 
finanțare privind 
“Edificarea unei 
stații de metrou la 
nivel suprateran 
situată între stația 
de metrou Berceni 
și Șoseaua de 
Centură”.

Carmen ISTRATE
Acest proiect este în 

concordanță cu Strategia 
de Dezvoltare a rețelei de 
metrou și a făcut obiectul 
mai multor analize atât la 
nivelul Ministerului Trans-
porturilor, cât și la nivelul 
Consiliului General al Pri-
măriei Capitalei, al Con-
siliului Județean Ilfov și 
al Primăriei Sectorului 4. 
Aceste analize s-au con-
cretizat în anul 2019, 
când a fost semnat Pro-
tocolul pentru obiectivul 
de investiții, încheiat între 
Ministerului Transporturi-
lor (în calitate de adminis-
trator), concedentul imo-
bilului aferent obiectivului 
de investiții - Metrorex și 
Primăria Sectorului 4, cu 
avizul Consiliului General 
al Primăriei Capitalei.

Valoarea tota-
lă a proiectului este de 
214.888.005,09 lei, din ca-
re valoarea totală eligibilă, 
finanțată prin Programul 
Operațional Infrastructu-
ră Mare 2014-2020, es-
te de 179.972.728,00 lei 
(85% din valoarea to-
tală eligibilă aprobată - 
152.976.818,80 lei este 
asigurată din Fondul de 
Coeziune, iar 15% - în va-
loare de 26.995.909,20 lei 
- va fi finanțată din buge-
tul AM POIM).

Finanțarea neram-
bursabilă este aloca-
tă din cadrul Programului 
Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa pri-
oritară 1 ”Îmbunătățirea 
mobilității prin dezvoltarea 
rețelei TEN-T și a metrou-
lui”, Obiectiv specific 1.4 
”Creșterea gradului de utili-
zare a transportului cu me-
troul în București – Ilfov.

Obiectivul general 
al proiectului ”Edificarea 
unei stații de metrou la ni-
vel suprateran situată în-

tre stația de metrou Ber-
ceni și Șoseaua de Cen-
tură” vizează creșterea 
gradului de accesibilita-
te la rețeaua de trans-
port cu metroul în zo-
na de Sud a Municipiu-
lui București, prin extin-
derea magistralei M2 cu 
o stație supraterană, în 
apropierea Șoselei de 
centură. Stația va fi una 
la standarde europene, li-

nia de rulare a magistra-
lei va fi extinsă cu 1,6 km, 
iar numărul de călători 
transportați cu metroul va 
crește considerabil, rezol-
vând o mare problemă a 
zonei respective.

Procedurile de de-
rulare și urmărire a con-
tractului se execută de 
către Primăria Sectoru-
lui 4, iar Metrorex asigură 
asistența tehnică.

Proiect finanțat cu 
fonduri europene

”Zona de Sud a Bucu-
reștiului face un pas decisiv 
către transformarea în no-
ul hub de business al Capi-
talei și generarea a mii de 
locuri de muncă bine plă-
tite. După investițiile ma-
sive în infrastructura rutie-
ră, derulate în ultimii 4 ani, 
acum a venit vremea de-

butului lucrărilor de con-
struire a noii stații de me-
trou de pe Șoseaua Ber-
ceni, proiect realizat în pre-
mieră de o autoritate loca-
lă, Primăria Sectorului 4. 
Contractul de finanțare cu 
fonduri europene neram-
bursabile a acestui proiect 
a fost semnat de Daniel 
Băluță, primarul Sectorului 
4, în prezența Directorului 
Executiv al Direcției Acce-

sare Fonduri din cadrul Di-
recției Generale Organism 
Intermediar pentru Trans-
port, Cătălin Costache, pe 
4 decembrie, iar pe 15 de-
cembrie, documentul a 
fost parafat și de către mi-
nistrul Transporturilor, Luci-
an Bode. În aceste condiţii, 
edilul urmează să dispună 
începerea lucrărilor, ce vor 
fi încheiate în următoarele 
22 de luni. Noua stație de 
metrou va fi construită în-
tre stația Berceni, actualul 
capăt de linie al M2 și Șo-
seaua de Centură. Va avea 
o suprafață desfășurată de 
15.100 mp, va fi suprate-
rană - însemnând o clădi-
re cu subsol, parter și do-
uă etaje. Dintre cele șase 
zone de acces pietonal do-
uă vor fi situate pe partea 
opusă a Șoselei Berceni, fi-
ind asigurată legătura prin-
tr-un pasaj pietonal subte-
ran. De asemenea, din ce-
le două ieșiri, se va face le-
gătura directă cu parca-
rea de tip park&ride, care 
va fi amenajată în imediata 
apropiere. Mai mult, fiind o 
stație supraterană, proiec-
tul prevede inclusiv insta-
lație de degivrare a căii de 
rulare, care să permită ex-
ploatarea în condiții de si-
guranță pe timp de iarnă”, 
se arată într-un comunicat 
al Primăriei Sectorului 4.

”Cu aceste fonduri noi 
de 50 de milioane de euro 
aduse astfel în Sectorul 4, 
zona de Sud devine punct 
nodal al înființării hub-ului 
de business de care avem 
atâta nevoie. Direct sau in-
direct, fondurile europe-
ne pe care le-am atras vor 
aduce noi locuri de mun-
că bine plătite, deci un trai 
mai bun pentru oameni, 
începând cu angajații fir-
melor românești ce vor lu-
cra efectiv la stația de me-
trou și terminând cu toți 
cei care o vor folosi pentru 
a ajunge mai rapid la ser-
viciu sau unde au nevoie. 
Nu în ultimul rând, stația 
de metrou înseamnă fluidi-
zarea traficului rutier. Ma-
șinile vor fi lăsate în parcă-
rile pe care noi le-am con-
struit deja în jurul stațiilor 
de metrou, astfel încât va-
lorile de trafic se vor redu-
ce substanțial, fapt ce du-
ce în mod clar la reducerea 
poluării și la un aer mai cu-
rat!” a declarat Daniel Bă-
luță, primarul Sectorului 4.

Conform statisticilor, 
M2 de metrou reprezin-
tă 25% din totalul liniilor 
Metrorex și suportă zilnic 
50% din fluxul de trafic al 
întregii rețele de transport 
subteran din Capitală.

actualitate

Primul pas pentru realizarea staţiei 
de metrou de la Centură

 S-a semnat asigurarea finanțării și încep lucrările pentru stația supraterană  M2 de metrou se prelungește cu 
aproape 2 km și va exista și o parcare tip park&ride, care va fi amenajată în imediata apropiere
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