
Acordarea unui împrumut de  
tip “Japanese ODA Loan” României 

 

1. Astazi, miercuri, 10 martie 2010, la Tokio, Ambasadorul Japoniei în România, E.S. domnul Natsuo  

   Amemiya si Ambasadorul României în Japonia, E.S. domnul Aurelian Neagu, au semnat Schimbul  

   de Note pentru împrumutul de tip “Japanese ODA Loan”, cu o valoare maxima de 41,87 miliarde de  

   yeni japonezi, acordat României pentru proiectul “Legatura de Acces Aeroportul International  

   Bucuresti”. Ceremonia de semnare a avut loc dupa întâlnirea dintre Primul Ministru al Japoniei, E.S.  

   domnul Yukio Hatoyama si Presedintele României, E.S. domnul Traian Basescu, în prezenta  

   acestora. 

 

2. Acest împrumut de tip “Japanese ODA Loan” va fi folosit pentru construirea unei linii de metrou ce  

   va lega centrul Bucurestiului, capitala României, de Aeroportul International Henri Coanda, poarta   

   principala de intrare în România.  

 

   Dupa ce, în 1989, posesia unui autoturism nu a mai fost restrictionata, numarul de masini  

   din capitala României a crescut într-un ritm uimitor. Astfel, în 1998 erau deja 56.000 de autoturisme   

   în Bucuresti, iar în 2007 acest numar ajunsese la 156.000. Ca rezultat, blocajele rutiere si poluarea  

   aerului au devenit adevarate probleme pentru acest oras. În acelasi timp, odata cu aderarea  

   României la Uniunea Europeana în anul 2007, a crescut si numarul calatorilor care trec prin  

   Aeroportul International Henri Coanda. Numarul pasagerilor care folosesc acest aeroport se  

   estimeaza ca va creste de la 3,5 milioane în anul 2006 la 6,3 milioane în anul 2015. În asemenea  

   conditii, existenta unui mijloc de transport în comun cu care un numar mare de calatori se va putea  

   deplasa din aeroport catre centrul capitalei, devine absolut necesara.  

 

   Se asteapta ca implementarea acestui proiect  va îmbunatati considerabil conditiile de transport  

   public în orasul Bucuresti, va ameliora situatia blocajelor rutire si a poluarii aerului, si va contribui la  

   dezvoltarea economica a regiunii si la îmbunatatirea mediului în capitala României. 

3. Conditiile în care se ofera acest împrumut: 

（1）Dobânda anuala: 1,7% 

（2）Perioada rambursarii：25 ani（inclusiv o perioada de gratie de 7 ani）  

（3）Conditiile de achizitie：licitatie publica deschisa 


