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”Realizarea noii linii 
de cale ferată (CF) Ga-
ra de Nord - Aeropor-
tul Internațional «Henri 
Coandă», București 
 (AIHCB) continuă în ritm 
alert. Prima etapă a lucră-
rilor la conexiunea ferovi-
ară o reprezintă «dublarea 
liniei de cale ferată între 
Mogoșoaia și Balotești», 
în lungime de 7,9 km. 
Pe intervalul Mogoșoaia - 
Odăile lucrările de infra-
structură au fost finali-
zate și sunt aproape ga-
ta și cele două podețe de 
la km 14+411, respec-
tiv km 14+416. Pe inter-
valul Odăile - Balotești, 
continuă lucrările de su-
prastructură și infrastruc-
tură, iar în zona Odăile 
a început montarea lini-
ei CF și a traverselor. De 
asemenea, au fost reali-
zate 95% din lucrările la 
podețul de la km 17+600 
și la pasajul inferior de la 
km 18+600. În prezent 
se lucrează la pasajul in-
ferior de la km 19+770, 
podețul de la km 21+359 
și la PO Aeroport, unde a 
fost finalizat zidul de spri-
jin pentru zona de parca-
re și fundația clădirii, în 
desfășurare fiind etapa de 
betonare a pereților de la 
parterul clădirii”, ne-a de-
clarat Irinel Scrioșteanu, 
secretar de stat în Minis-
terul Transporturilor.

”A doua etapă o re-
prezintă racordul CF la 
Terminalul T1, AIHCB. 
Aici, lucrările pentru con-

struirea liniei feroviare se 
desfășoară pe intervalul 
Halta Odăile - DN1 și DN1 
- Terminalul Sosiri AIHCB. 
Vor fi construite o cale fe-
rată simplă pe 2,95 km, 
3 podețe, un viaduct de 
1,52 km lungime care su-
pratraversează DN1 și o 
stație CF cu linie dublă, la 
Terminalul T1, stadiul fizic 
de execuție al lucrărilor fi-
ind, în prezent, de 75%.

Cele două obiective 
de investiții ”Dublarea li-
niei de cale ferată Mogo-
șoia - Balotești” și ”Ra-
cord CF la Terminalul T1, 
AIHCB (Faza I)” vor asi-
gura o creștere a calită-
ții serviciilor de transport 
feroviar de călători spre 
și de la Aeroportul Oto-
peni, prin introducerea de 
trenuri cu mers cadențat, 
dar și o variantă avanta-
joasă pentru transportul 
de navetă”, a mai explicat 
oficialul.

Dublarea liniei 
de cale ferată 
Mogoşoaia - 
Baloteşti

Lucrările pentru du-
blarea liniei CF între 
Mogoșoaia și Balotești 
reprezintă prima lucra-
re de construire a unei li-
nii feroviare după 1989, 
cu finanțare integrală de 
la Bugetul de Stat. Tra-

seul modernizat cuprin-
de lucrări de infrastructu-
ră și suprastructură fero-
viară pe întreaga distanță, 
prin consolidarea și lărgi-
rea terasamentului, mon-
tarea suprastructurii liniei 
pentru realizarea căii fe-
rate duble pe cei aproxi-
mativ 8 km, lucrări de re-
parații și consolidare a 4 
podețe, 3 pasaje inferi-
oare și o trecere la nivel, 
construirea noului Punct 
de Oprire Aeroport (PO 
Aeroport), montarea in-
stalațiilor de semnaliza-
re, telecomunicații ferovi-

are și instalații de energo-
alimentare pentru PO Ae-
roport, o construcție nouă 
pe două niveluri, prevăzu-
tă cu peroane în lungime 
de 150 m și 3 m lățime, 
scări fixe, scări rulante, 
lift, inclusiv o parcare au-
to de 240 mp.

Pe intervalul 
Mogoșoaia - Odăile, SC 
WIEBE a finalizat lucrările 
de infrastructură (100%), 
inclusiv lucrările de buraj 
mecanizat și de montare 
a aparatelor de cale, ca-
re asigură racordul cu no-
ul traseu spre Aeroport, în 

zona km 13+970 - km 
16+000. SC PORR a fina-
lizat, în proporție de 95%, 
lucrările la cele două 
podețe de la km 14+411, 
respectiv km 14+416.

Pe intervalul Odăile - 
Balotești continuă lucră-
rile de suprastructură și 
infrastructură, iar din zo-
na Odăile a început mon-
tarea liniei de cale ferată 
și a traverselor. SC PORR 
a finalizat, în proporție de 
95%, lucrările la podețul 
de la km 17+600 și la 
pasajul inferior de la km 
18+600 și, în prezent, lu-
crează la pasajul infe-
rior de la km 19+770, 
podețul de la km 21+359 
și la PO Aeroport, unde a 
fost finalizat zidul de spri-
jin pentru zona de parca-
re și fundația clădirii, în 
desfășurare fiind etapa de 
betonare a pereților de la 
parterul clădirii.

Racord C.F. la 
Terminalul T1, 
Aeroportul 
Otopeni

Lucrările pentru con-
struirea liniei feroviare se 
desfășoară, așa cum ară-
tam mai sus, pe intervalul 
Halta Odăile - DN1 și DN1 
- Terminalul Sosiri AIHCB. 
Frontul de lucru este asi-
gurat din zona fostei Hal-
te Odăile, unde a fost 

montat schimbătorul de 
cale pentru racordul lini-
ei la noul traseu spre Ae-
roport. Lucrările continuă 
la suprastructura căii fera-
te pe zona de racordare, 
în lungime de aproximativ 
600 m și pe zona de con-
solidare (900 m), de unde 
traseul liniei intră pe noul 
viaduct, construit până la 
pila P24, aproape de DN1. 
După finalizarea lucrărilor 
la pila P24 vor începe și 
lucrările pentru porțiunea 
de viaduct care va supra-
traversa DN 1. 

Între DN 1 și Termi-
nalul Sosiri, constructorul 
a montat linia de cale fe-
rată și traversele până la 
noua stație de călători, în 
dreptul peroanelor, la ca-
pătul cărora au fost mon-
tate și s-au făcut probe 
de funcționare la cele do-
uă scări rulante. În ceea 
ce privește cupola stației 
de călători, aceasta va fi 
vitrată pe toată lungimea 
structurii cu sticlă acrilică 
transparentă.

Proiectul prevede 
construirea unei căi fera-
te duble pe o lungime de 
2,95 km, cu 3 podețe, un 
viaduct de 1,52 km lungi-
me (cu 37 de pile și o cu-
lee) care supratraversea-
ză DN1 și Stația CF de la 
Terminalul T1, stadiul fizic 
de execuție al lucrărilor fi-
ind de 75%.

Noua linie feroviară dintre Gara de Nord 
şi Aeroportul Otopeni, aproape finalizată
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Valoare contract: 50,5 milioane lei,
Sursă de finanţare: Bugetul de Stat,
Contractant: SC PORR CONSTRUCT SRL,
Ordin de începere a lucrărilor: mai 2019,
Durata de implementare: 17 luni (2 luni proiectare, 15 
luni execuţie),
Constructori pe categorii de lucrări - SC PORR 
CONSTRUCT SRL (lucrări de artă/construcţii civile - PO 
Aeroport), SC WIEBE (infrastructură/suprastructură) și 
ISSAF (semnalizare și telecomunicaţii).

Cifre pentru dublarea liniei

Valoare contract: 398,1 milioane lei,
Sursă de finanţare: fonduri europene nerambursabile,
Contractant: SC ARCADA COMPANY,
Ordin de începere lucrări: iunie 2019,
Durata de implementare: 14 luni (2 luni proiectare, 12 
luni execuţie),
Constructori pe categorii de lucrări: SC ARCADA 
(construcţii civile/viaduct), SC WIEBE (suprastructură 
CF), ALSTOM (instalaţii semnalizare și telecomunicaţii).

Cifre pentru racordul la Terminalul 1

Lucrări suprastructură Odăile-Balotești Montare linie CF viaduct DN1 -Terminal T1 Pasaj peste DN1 - Odăile - Balotești

Podeț - Odăile-Balotești Șantier T1 AIHCB

Irinel Scrioșteanu, 
secretar de stat în MT

Scări rulante acces Stație T1 AIHCB Stația feroviară T1 AIHCB


