
MINISTERUL FINANŢ

Cabinet MinistruÎ 
Nr. 728009n Bucuresti, 28 octombrie 2021 

 
Dlui. MATSUNAGA Hideki, Director General
Departamentul Orientul Mijlociu 
Agenţia Internaţională de Cooperare 
 
Re: Acord de împrumut pentru Proiectul 
metrou cu Aeroportul Interna
2010 - Amendamentla Acordul

 

Stimate domnule MATSUNAGA,

 
Permiteţi-mi să exprim cea mai 
sprijinul și atenţia acordat
întreprindem măsuri pentru a accelera implementarea 
În ceea ce privește Acordul men
dumneavoastră următorul aspect
După cum cunoașteţi, din diverse motive care au fost discutate pe larg cu stima
noștri omologi din partea 
întârziată șiPerioada de Tragere 
la 22 decembrie 2021, cu doar 1.103.536.602 JPY 
Categoriei B (Servicii de consultan
cadrul Categoriilor A și C (Lucr
Toate aprobările legale cerute de investi
primite de la Ministerul Transporturilor, Metrorex va lansa p
luni procedura de achiziţ
pentru Lotul 1.2. Având î
perioada de garanţie pentru lucr
că va fi necesară o extindere
Având în vedere cele men
ne permite finalizarea proiectului, prin 
sensulextinderiiPerioadei de 
Ulterior, vom dori să solicităm 
împrumut - Graficul de Rambursare
principalului (II), în vederea ajustării ratelor de 
actuală. 
Așteptând cunerăbdare prim
rămân,  
 
Al dumneavoastră  
 
Dan VÂLCEANU  

Ministrul Finanţelor 

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

ŢELOR 

Bucuresti, 28 octombrie 2021  

MATSUNAGA Hideki, Director General 
Departamentul Orientul Mijlociu și Europa 

de Cooperare a Japoniei  

de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii 
Aeroportul Internaţional București (ROM P5), din data de 

Acordul de împrumut 

Stimate domnule MATSUNAGA, 

mi să exprim cea mai înaltă apreciere a autorităţilor române pentru 
și atenţia acordate Proiectului de partenerii noștri JICA și s

măsuri pentru a accelera implementarea sa. 
cordul menţionat mai sus, aș dori s

ul aspect:  
, din diverse motive care au fost discutate pe larg cu stima

din partea JICA, implementarea proiectului a fost 
de Tragere iniţială stabilită prin Acordul de împrumut va expira 

la 22 decembrie 2021, cu doar 1.103.536.602 JPY trase până în prezent în 
B (Servicii de consultanţă), în timp ce nicio sumă nu a fost 

și C (Lucrări de construcţii civile și Situaţii neprev
legale cerute de investiţie sunt în vigoare și conform informa

primite de la Ministerul Transporturilor, Metrorex va lansa până 
ţie pentru proiectarea și execuţia lucr
în vedere toţi pașii necesari până la plata final

ie pentru lucrări, Ministerul Transporturilor și Metrorex estimeaz
extinderecu 11 ani. 

menţionate mai sus, dorim să solicităm sprijinul JICA pentru a 
ne permite finalizarea proiectului, prin amendareaAcordului

de Tragere cu 11 ani. 
să solicităm de asemenea o amendare a Anexei 3 

ambursare, mai exact revizuirea graficului de 
rincipalului (II), în vederea ajustării ratelor de capitalîn conformitate cu suma

nerăbdare primireaunui răspuns favorabil din partea 

și Infrastructurii - interimar 

egăturii reţelei de 
data de 10 martie 

ţilor române pentru 
ștri JICA și să vă asigur că 

ţionat mai sus, aș dori să supun atenţiei 

, din diverse motive care au fost discutate pe larg cu stimaţii 
JICA, implementarea proiectului a fost considerabil 

cordul de împrumut va expira 
până în prezent în cadrul 

ă), în timp ce nicio sumă nu a fost trasă încă în 
ţii neprevăzute). 

i conform informaţiilor 
 la sfârșitul acestei 

lucrărilor structurale- 
la plata finală, inclusiv 

i Metrorex estimează 

sprijinul JICA pentru a 
Acordului de împrumut în 

a Anexei 3 laAcordul de 
revizuirea graficului de rambursare a 
capitalîn conformitate cu sumatrasă 

favorabil din partea dumneavoastră, 


