Comisarul european Adina Vălean salută
finalizarea căii ferate de Otopeni, finanțată cu
bani UE
14 decembrie 2020
Finalizarea căii ferate de Otopeni, proiect finanțat cu bani comunitari,
și punerea în circulație a trenurilor au fost salutate luni de comisarul
european pentru Transport, Adina Vălean.
“#EU #CEF Lucrările de modernizare a liniei
de cale ferată București Nord – Aeroportul
Internațional Henri Coandă București din
România sunt finalizate. Alternativă durabilă,
care duce la accesibilitate sporită, reducere
a timpului de călătorie și călătorie mai
sigură”, a scris oficialul de la Bruxelles
pe contul său oficial de Twitter.

72 de trenuri circulă zilnic spre și dinspre aeroport după finalizarea căii
ferate de Otopeni
Garniturile au început să circule pe noua conexiune feroviară Gara de Nord-Aeroport
Henri Coandă duminică, 13 decembrie 2020, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers
al Trenurilor 2020-2021.
Acum, legătura directă spre și dinspre cel mai mare aeroport al țării este asigurată zilnic
de 72 de trenuri (36 de perechi), care aparțin următorilor trei operatori: SNTFC CFR
Călători (operatorul național de transport feroviar de călători din România) – 42 de trenuri,
Regio Călători (operator privat) – 20 de trenuri și Transferoviar Călători (operator privat)
– 10 trenuri. O călătorie cu trenul de aeroport durează între 20 și 25 de minute, iar în final,
după negocieri între Ministerul Transporturilor și operatori, prețul unui bilet pe distanța de
19 km a fost stabilit la 4 lei.
Constructorul noii conexiuni feroviare a fost asocierea SC Arcada Company SA – SC
ISPCF SA (ambele din România) – DB Engineering & Consulting GMBH (Germania).
Ceilalți doi participanți la licitația organizată de Compania Națională de Căi Ferate CFR
SA (administratorul infrastructurii feroviare din România) au fost Porr Construct din
Austria şi Mapa Inşaat VE Ticaret AŞ din Turcia. Valoarea ofertei câștigătoare a fost de
398,16 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a aproape 100 milioane de euro.

Sursa: Club Feroviar

