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Situaţia existentă

Viteza maximă de circulație pentru trenurile de călători pe distanţa București Nord - Pajura - Mogoșoaia -

Balotești prevăzută în Livretul de Mers 2017/2018 este de 80 km/h pe distanţa București Nord - Pajura -

Mogoșoaia și de 100 km/h pe distanţa Mogoșoaia - Balotești.

Pe linia București Nord - Pajura - Mogoșoaia – Balotești, capacitatea de circulație este de: 

- 62 perechi trenuri/zi, capacitate teoretică;

- 50 perechi trenuri/zi, capacitate practică.

Trenurile de călători care deservesc Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti circulă pe relația

București Nord – P.O. Otopeni și sunt formate doar din trenuri Regio, așa numitele ”Trenurile expres Henri

Coandă”. Conform graficului de circulație 2017/2018 sunt 14 trenuri de călători pe ruta București Nord –

P.O. Otopeni, trenuri care circulă spre Urziceni. Trenurile regio sunt formate din automotoare diesel.

Trenurile expres Henri Coandă sunt trenuri Regio cu opriri în toate punctele de oprire de pe traseu şi 

parcurg distanţa între București Nord si P.O. Aeroport, în lungime de 20,2 km, în 30 min. Trenurile Regio 

care circulă spre/ dinspre P.O. Aeroport se încrucișează în prezent în H.m. Pajura pe liniile de primire -

expediere I (linia c.f. 700) și II (linie c.f. directă pentru circulația trenurilor pe direcția București Băneasa -

Chitila).

Neexistând o legătură feroviară până în aerogară, călătorii sunt transbordați cu microbuzul din P.O 

Aeroport până la terminalul de plecări/sosiri din aeroport. Deşi microbuzele pentru transferul pasagerilor 

circulă după un orar corelat cu mersul trenurilor, o călătorie din București Nord la Aeroportul Otopeni 

(aerogară) durează în prezent minim 66 minute.

Pentru a facilita accesul călătorilor din aeroport la trenurile Henri Coandă Expres îmbarcarea în 

microbuzele de transfer se realizează de pe estacada de la etajul 1, zona de sosiri internaţionale, unde se 

află şi casa de bilete. 



Pentru realizarea obiectivului de investiții, s-a elaborat în anul 2008

un Studiu de Fezabilitate. În iunie 2014, Jaspers a trimis un raport

prin care respinge acest proiect deoarece costurile sunt mult prea

mari, în special pentru tunel (cca 102 mil.euro pentru 2 km tunel

linie dublă).

CFR-SA a luat decizia să relanseze acest proiect în cursul anului

2017, iar în 13.07.2018, după procedura de achiziţie prin licitaţie

publică, a fost semnat contractul cu S.C. BAICONS Impex S.R.L.



Varianta aprobată prin SF din 2008







Varianta racordului CF aprobată



Zona patinoarului



Zona rezidenţială afectată



Supratraversarea DN1 şi conectarea cu parcarea sosiri Terminal T1 Aeroport I.H.C. Bucureşti 











Element UM

Viteza de proiectare km/h
80

Stație de călători buc
1

Lungime traseu km
2,95

Viaduct buc 1

Podețe buc
3



Costurile estimate ale investiției

Total General

Valoarea fără TVA (LEI): 490.589.963,18

Valoarea TVA (LEI): 93.212.093,00

Valoarea cu TVA (LEI): 583.802.056,19

C+M

Valoarea fără TVA (LEI): 386.549.693,28

Valoarea TVA (LEI): 73.444.441,72

Valoarea cu TVA (LEI): 459.994.135,00



În data de 12.02.2019, pe platforma SICAP, a fost 
publicat Anunţul de participare nr. CN1008896 pentru 
achiziţia publică cu titlul: Proiectare şi Execuție 
lucrări aferente obiectivului de investiţii 
”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord –
Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Faza 
I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport 
Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ.

Valoarea totală estimată este 420.113.085 lei, fără 
TVA, compusă din execuţia lucrărilor – 402.711.085 
lei fără TVA şi servicii de proiectare – 17.402.000 lei 
fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor 
este 25.03.2019, ora 15.00, ora locală.



În data de 16.01.2019, pe platforma SICAP, a fost 
publicat Anunţul de participare nr. CN1008306 pentru 
achiziţia publică cu titlul: Consultanţă şi supervizare a 
Proiectării şi Execuției lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de cale 
ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri 
Coandă Bucureşti, Faza I: Racord C.F. la Terminalul 
T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ.

Valoarea totală estimată este 6.960.708 lei, fără 
TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 
27.02.2019, ora 15.00, ora locală.



Din punctul de vedere al lucrărilor de terasamente c.f., suprastructură c.f. și lucrări de artă, tronsonul de 

cale ferată se poate împărți în trei zone distincte:

- zona I; pe această zonă structura căii ferate este una clasică, cu terasament c.f. și suprastructură alcătuită 

din cadru șine traverse și prism de piatră spartă; L = 500 m (cuprinde și linia de evitare și liniile de 

legătură între aparatele de cale) , Nu sunt lucrări de artă

- zona II; pe această zonă terasamentul c.f. este alcătuit dintr-o structură de pământ armat cu geogrile, cu 

parament aproape vertical; suprastructura căii este clasică (la fel ca la zona I); L = 930 m (terasament 

înalt cu structură din pământ armat),  un podeț 

- zona III, L = 1520 m; pe această zonă linia c.f. este situată pe un viaduct; suprastructura c.f. este 

alcătuită din șine și blocheți; blocheții izolați vor fi îmbrăcați în galoși de cauciuc cu placă de inserție în 

bază din poliuretan monocelular uniform, pentru amortizarea vibrațiilor și a zgomotului structural. L = 

1520 m (zona cu viaduct), două podețe, viaduct: .



Lucrări de artă

Viaductul de acces spre terminal T1 cu supratraversarea DN1 are o lungime totală de 1521 m.

Infrastructura viaductului se va realiza din 42 de pile și o culee. Acestea sunt fundate indirect pe piloți forați

de diametru mare D=1,5 m cu lungimea de 30,0 m. În zona gării, infrastructurile sunt realizate cu 4 stâlpi

circulari de diametru 2,0 m și rigle din beton armat.

Pentru a asigura traversarea obstacolelor în condiții optime, deschiderile viaductului vor avea lungimi

diferite, după cum urmează:

- 29 de deschideri de 35,0 m şi 5 deschideri de 33,50 m pe partea stângă a DN1 către drumul Odăii;

- 2 deschideri de 35,50 m pe partea dreaptă a DN1;

- o structură mixtă continuă, cu deschiderile 46,0+60,0+46,0 m, pentru a nu afecta drumul de acces existent

către aeroport.

- o suprastructură grindă continuă din beton precomprimat, cu deschiderile de 32,5+49,4+32,5 m în zona

stației c.f. AIHC București, în vederea corelării cu proiectul magistralei M6 de metrou.

Soluția cu viaduct asigură menținerea acceselor în zonele construite și traversarea canalelor ANIF

existente, care au rolul de preluare a apelor în caz de inundații. Această soluție are un impact mic asupra

mediului înconjurător și permite o flexibilitate mai mare pentru dezvoltările urbane viitoare din zonă. Pe

suprastructură s-au prevăzut trotuare de serviciu și panouri fonoabsorbante.

Peroanele și copertina în zona gării vor fi rezemate pe infrastructurile de beton, prin intermediul unor grinzi.

Banchetele pilelor sunt prevăzute cu cuzineți pentru rezemarea suprastructurii, prin intermediul unor aparate

de reazem de neopren. În vederea protecției antiseismice, pe riglele pilelor sunt prevăzuți opritori separați de

suprastructură prin intermediul unor elemente din neopren.

Viaductul va asigura gabaritul de liberă trecere de 5,67 m la DN1 și se va racorda la parcarea aeroportului

la terminalul sosiri, cu respectarea gabaritului de liberă trecere în zona sensului giratoriu de acces la terminal.



Podețe

La km 17+278 s-a prevăzut un podeț pentru a asigura continuitatea canalului existent pe zona pe

care acesta se intersectează cu terasamentul căii ferate. Albia va fi amenajată, curățată de vegetație

și pereiată atât în amonte cât și în aval de podeț.

În zona străzii Marin Preda, există podețul (km c.f. 17+562) care asigură traversarea unui canal

ANIF de către drumul Odăii.

În zona străzii Mihai Eminescu, există un podeț (km c.f. 18+040) care asigură traversarea unui

canal ANIF de către drumul Gării Odăii.

Ca urmare a extinderii între strada Marin Preda și strada Mihai Eminescu a drumului Gării Odăii la

două benzi, cele două podețe dalate existente se vor înlocui cu podețe noi. Se va reface albia în

amonte și aval de podeț, prin decolmatare, eliminarea vegetației și pereierea acesteia.

Instalații de semnalizare feroviare

În prezent, în stația de cale ferată Mogoșoaia este montată o instalație de semnalizare cu relee de

tipul CED-CR 3 cu pupitru de comanda și control de tip vertical. Din cele 9 linii ale stației primele 4

(liniile 1-4) sunt electrificate. Circulația trenurilor cu tracțiune electrică este asigurată din stația

Mogoșoaia spre stația de cale ferată București Triaj, Post Colentina cât și spre stația Otopeni. Între

stațiile de cale ferată Mogoșoaia și H.M. Pajura, Otopeni și Balotești circulația trenurilor se executa

pe bază de bloc de linie automat B.L.A.

Se va păstra actuala instalație de centralizare electrodinamică din stația Mogoșoaia, se vor prelua

obiectele din teren aferente noului racord feroviar către stația AIHCB și din noua stație de cale ferată

AIHCB într-o instalație electronică de semnalizare ce va fi montată într-o clădire de tip container

amplasată în zona macazurilor de la noul racordul feroviar. Circulația trenurilor de călători între stația

Mogoșoaia și noua stație se va face prin dependență directă. Obiectele aflate în noua stație AIHCB

vor putea fi comandate atât de la postul central al noii instalații electronice de semnalizare cât și de la

un post local (master – slave). Circulația trenurilor între noua stație electronică de semnalizare și

stația Balotești se va face pe baza instalației BLA.



Instalații de telecomunicații

Comunicațiile dintre stația de cale ferată Aeroportul Henri Coandă și stația c.f. Mogoșoaia vor fi făcute prin

instalarea unui cablu cu fibre optice de 24” în săpătură în șanț.

Cablul cu fibre optice va fi joncționat în stația cf Mogoșoaia cu cablul existent care aparține rețelei principale de

fibră optică și care face legătura de comunicații cu stația cf București Nord și centrul NOC din București.

În vederea asigurării comunicațiilor dintre stațiile de cale ferată București Nord și Aeroportul Henri Coandă sunt

propuse lucrări pentru echipamente/sisteme/rețele de telecomunicații ce vor fi instalate în stația de cale ferată

Aeroportul Henri Coandă, inclusiv sistem de avizare sonoră a publicului călător, instalații de teleafișaj pentru sosiri

și plecări privind mersul trenurilor şi graficul zborurilor de pe Aeroportul Henri Coandă; instalații de supraveghere

video pentru protecția călătorilor și a bunurilor CFR, instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu;

punct de informare electronică (infochioșc) pentru publicul călător; automate de vânzare bilete de călătorie.

Lucrări de construcții civile în zona stației de cale ferată

Dimensiunile maxime: 188,65 m (150 m peron și 18,65 m nodul de circulație, 20 m scările de evacuare) x 18,00

m. Regim de înălţime: Pparțial+2E.

Staţia CFR va fi formată din două tronsoane, zona peroanelor ce va deservi îmbarcări şi debarcări din

vagoanele trenurilor CFR şi zona nodului de circulaţie. Aceste două tronsoane vor avea structuri de rezistenţă

distincte.

Primul tronson aferent zonei de garare va fi prevăzută cu două peroane laterale, cu o lungime de aproximativ

150,00 m și o lățime de 5,00 m. Nivelul superior al șinelor pe ultimul segment va fi la cota 103,215. Cota finită a

peronului (103,765) va fi 8,90 m față de cota terenului pentru a realiza o trecere ușoară spre vagoanele trenului

garat. Suprafaţa de călcare a traseelor pietonale va fi rigidă, stabilă, cu plăci ceramice antiderpante rezistente la

trafic intens, pentru a facilita evacuarea în siguranță a persoanelor. Accesul pe peron va fi marcat cu ajutorul

benzilor de ghidaj tactil, a indicatoarelor și pictogramelor. Marginile peroanelor vor fi marcate cu benzi de ghidaj

tactil de avertisment. La capetele peroanelor vor fi prevăzute scări care să poată prelua fluxurile de călători în caz

de urgență în cel mai scurt timp posibil. Peroanele vor fi dotate cu bănci cu șezut din lemn pentru persoanele

aflate în așteptare, coșuri de gunoi selective antivandal şi panouri sosiri-plecări, dublă faţă cu ceas analogic

încorporat.







Între structura de rezistență a viaductului, structura nodului de circulație și structura existentă a parcării vor

exista rosturi seismice ce nu vor da diferenţe de nivel pentru a nu periclita traseul persoanelor cu deficienţă

locomotorie sau de vedere.

Al doilea tronson, nodul de circulaţie va fi o structură independentă de viaduct şi va fi realizată din

diafragme, grinzi şi plăci din beton armat până la nivelul peronului, iar peste acest nivel structura se va realiza

din metal.

Stația va fi împărțită în două diviziuni date de funcționalitate, o zonă destinată publicului călător (zona de

așteptare - peroane, nodul principal de circulație pe verticală) și o zonă destinată personalului C.F. (casa de

bilete, birou de mișcare și o cameră pentru vizitare cabluri).

Pe zona nodului de circulatie vor fi amplasate casa de bilete, punct de informare, cabina destinată

impiegatului de mișcare, scările, ascensoare și trotuare rulante.

În ceea ce privește eficientizarea accesibilității și crearea unui flux de circulație funcțional s-au propus pe

zona nodului de circulație două scări și două ascensoare ce fac legătura între zona parcării și peroane, două

scări ce ajung la parterul clădirii și două trotuare rulante.

Evacuarea persoanelor în caz de incendiu se face prin scări dimensionate în raport cu numărul de utilizatori,

care conduce direct la nivelul solului. Capacitatea maximă simultană de persoane ce trebuie evacuate în caz

de incendiu este calculată la 51 persoane.

Traseele de circulaţie pentru pietoni sunt astfel conformate încât să asigure deplasarea în deplină siguranţă

a persoanelor cu dizabilități locomotorii, vizuale și auditive. Vor fi prevăzute semne în toate punctele în care

călătorii trebuie să ia o decizie privind traseul, precum și la anumite intervale de-a lungul traseului. Semnele,

simbolurile și pictogramele vor fi aplicate în mod consecvent pe întreg traseul. Au fost prevăzute ascensoare și

marcaj tactil pentru nevăzători la accesele principale în clădire și către punctele principale de interes.

Configuraţia circulaţiilor orizontale din clădire va fi accesibilă şi uşor de înţeles. Pentru a preveni orice pericol

care poate apărea, mai ales în cazul evacuării în caz de incendiu, vor fi evitate pragurile uşilor.

Pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități locomotorii sunt prevăzute două ascensoare ce vor 

face legătura între zona parcării, nodul de circulație - peroanele și parterul clădirii. 



Nr. crt. Denumire aviz/acord/autorizație Entitatea care a emis avizul/acordul/autorizația

1. Alimentare cu apă S.C. Veolia Apă Servicii S.R.L.

2. Canalizare S.C. Veolia Apă Servicii S.R.L.

3. Alimentare cu energie electrică ENEL Distribuție Muntenia - Unitatea Teritoriala Rețea Ilfov

4. Gaze naturale OTTO GAZ SRL

5,6,7,8 Telefonie
Telekom Romania, DIGI Romania, ORANGE Romania, 

VODAFONE Romania

9. Salubritate URBAN SA

10. Transport urban Societatea de Transport București STB S.A.

11.
Drumuri – CNAIR SA

DRDP București

12. CNAIR

13. Drumuri – Primăria Otopeni Primăria Otopeni

14. Securitate la incendiu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii"

15. Protecția civilă Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii"

16. Sănătatea populației Direcția Medicală, Ministerul Transporturilor

17. Aviz A.A.C.R. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

18. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA

19. Aviz Ministerul Culturii Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov

20. Aviz Metrorex S.A. SC Metrorex SA

21. Aviz Metroul S.A. SC Metroul SA



22. Aviz AN Apele Române Administrația Națională „Apele Române”

23. Aviz M.A.I. Ministerul Afacerilor Interne

24. Aviz S.R.I. Serviciul Român de Informații

25. Aviz M.Ap.N. Ministerul Apărării Naționale – UM 02515 ”D”

26. Aviz S.T.S. Serviciul de Telecomunicații Speciale

27. Acord A.N.I.F. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

28 Acord CN AB SA Compania Națională Aeroporturi București

29.
Aviz Direcția pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală Ilfov
Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Ilfov

30. Alimentare cu energie electrică (*) TRANSELECTRICA

31. Gaze naturale (*) TRANSGAZ

32.
Aviz privind scoaterea de suprafețe din 

fondul forestier (*)

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

Direcția Silvică Ilfov

33. Aviz CTE S.R.C.F. București CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF București

34. Aviz CTE CNCF “CFR” CNCF „CFR” SA

35. Aviz CTE MT Ministerul Transporturilor

36.

Aviz Consiliul Interministerial de Avizare 

Lucrări Publice de Interes Național și 

Locuințe

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 

(sedinta din 20.12.2018)

37. Decizie etapă încadrare Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

38. Declaraţie gestionarea apelor Administraţia Naţională Apele Române


