
”Dublarea liniei de cale ferată între stațiile Mogoșoaia și Balotești” – obiectiv  de 

investiţii nou

Pentru a asigura creşterea de capacitate necesară circulaţiei trenurilor , în cursul anului 

2018, CFR S.A. a luat decizia promovării proiectului de dublarea liniei de cale ferată 

între stațiile Mogoșoaia și Balotești. Va fi prima dublare de linie C.F. Post-

revoluţionară, realizată din fonduri de la Bugetul de Stat.

Este esenţial ca cele două proiecte să se deruleze simultan, având în vedere că racordul 

nou către Aeroport se desprinde din această linie.

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat în cadrul CNCF „CFR”- SA, de către Direcţia 

Dezvoltare, prin personal propriu şi cu resurse materiale proprii. A fost avizat în CTE 

Regionala Bucureşti, CTE CFR SA, CTE MT şi în Consiliul Interministerial de 

Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe.

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii se află pe circuitul de avizare la ministerele implicate. 
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Obiectivul de investiții este cuprins în Master Planul General de Transport al 

României, varianta august 2016, aprobat prin H.G. nr.666 / 2016, care prevede, în 

cadrul activităţilor principale pentru soluţionarea problemelor identificate,  “Creşterea 

frecvenţei trenurilor pe principalele coridoare pentru îmbunătăţirea conectivităţii căii 

ferate”  precum şi “Infrastructură de linii noi – dublare de linii sau linii noi”, ca 

potenţiale îmbunătăţiri a stării precare a infrastructurii. 

În Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R – S.A. 

pentru perioada 2016-2020, aprobat prin H.G. nr.232/2016, este prevăzut “Programul 

de creştere a calităţii servicilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe, şi de 

asigurare a mediului înconjurător”. Prin dublarea liniei Mogoşoia – Baloteşti se va 

creşte calitatea serviciilor prin introducerea de trenuri cu mers cadenţat, cu o frecvenţă 

convenabilă transportului de călători de navetă, fără a fi influenţat traficul de călători de 

lung parcurs sau traficul de marfă.
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Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri proprii CNCF CFR SA, 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita 

sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii, fonduri nerambursabile și alte surse 

legal constituite.

Capacităţi:

-Lungime linie: 7,90  km

-Nr. Podețe: 4

-Nr. Poduri: 3

-Nr. Treceri la nivel: 1

Durata de realizare a investiţiei:  18,5  luni

Valoarea estimată a investiției: 69.432.357 lei fără TVA, 82.624.505 lei cu 

TVA 
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Estimăm, până la finalul lunii februarie 2019, semnarea 

contractelor pentru:

-Serviciul de Consultanţă şi supervizare a proiectării şi 

execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii 

”Dublarea liniei de cale ferată între stațiile Mogoșoaia și 

Balotești”;

-Proiectare şi Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de 

investiţii ”Dublarea liniei de cale ferată între stațiile 

Mogoșoaia și Balotești”.

In aceste condiţii, începerea propriu-zisă a lucrărilor ar putea fi la 

finalul lunii martie 2019.
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Soluţia proiectată     PO Aeroport

Accesul călătorilor la peroane va fi asigurat prin construirea unui Punct de Acces,

ce va adăposti scări fixe, scări rulante și lift pentru persoane cu dizabilități.

Punctul de Acces va fi o construcție nouă, amplasată adiacent peronului nou de pe

firul II (proiectat), amplasat spre strada Gării Balotești.
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