
Comunicat de presa legat de linia ferata turistica 
Mocanita Apusenilor Campeni  - Carpinis (-Abrud (jud. Alba) 

 

Chiar si daca sezonul 2021 a fost perturbat de inundatii, Asociatia Pentru Pastrarea Liniilor Inguste 
din Romania a reusit din surse proprii sa faca intreaga linie circulabila, pana in Abrud. 
 
In data de 2 Iulie 2022 s-au reluat parcursurile de agrement cu Mocanita, cu plecare din gara 
Campeni. In fiecare Sambata si Duminica exista 3 plecari, la orele 10, 13 si 15. Durata parcursului 
este de o ora si jumatate. Trenul este compus din vagoane deschise de vara si o locomotiva de 
epoca, construita in 1957. 
 
Insa, provocat de constructii ilegale in cartierul Daroaia, cu ocazia inundatiilor din anul 2021, mai 
multe ziduri de sprijin au fost daramate si din cauza ca pentru acest tronson exista un ordin valabil 
de evacuare cu Nr. 199/21.7.2021, nu putem sa ne permitem sa mai circulam in aceasta zona 
pentru public. 
 
Pentru a putea realiza reparatiile zidurilor de sprijin daramate in cartierul Daroaia, am depus in 
Februarie 2022 un proiect cu valoare de 100.000 Lei la masura “Rosia Montana - Patrimoniu 
Mondial in Pericol – lucrari de intretinere si reparatii curente (TMI 2022)” a Institutului National al 
Patrimoniului, care in mod inexplicabil a fost respins, motiv pentru care a fost depusa contestatie la 
Tribunalul Hunedoara, cu numarul unic 1395/97/2022. 
 
Pentru a asigura posibilitatea de a circula chiar si in aceste conditii cu Mocanita, inainte de cartierul 
Daroaia, a fost construita o linie suplimentara care deserveste intoarcerea trenului. Linia de la 
intrare in Daroaia pana la Abrud este in continuare circulabila si, va fi din nou repusa in circulatie, 
dupa repararea zidurilor de sprijin. 
 
Gara din Campeni a intrat in renovare, motiv pentru care, pana la finalizarea lucrarilor, statia nu 
dispune de toalete, 
 
Mocanita circula in fiecare Sambata si Duminica pana inclusiv 11. Septembrie 2022,  iar pentru 
grupuri organizate chiar si in cursul saptamanii. 
 
Nr de telefon pentru rezervari si programari de grupuri: 0758 022 215 
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Gara Campeni in renovare 

 

Trenul turistic la noua halta la intrare in Daroaia 

 



 

 

Constructia de la linia de intoarcere  

 

 

Primul tren la linia de intoacere 

 

 

 

 


