Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA

comunicat de presă
București, 16.10.2014

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul "Lucrări de
reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale
ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova”
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” și
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA au semnat în data de 16.10.2014, contractul
de finanțare pentru proiectul „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de
cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova”.
Obiectivul proiectului constă în executarea lucrărilor de infrastructură și suprastructură
necesare pentru reabilitarea/reconstrucția a 15 structuri de cale ferată, de pe raza
Regionalei CF Craiova.
Structurile de cale ferată care fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate în judeţele
Dolj (un pod, trei podeţe), Olt (2 poduri), Sibiu (un podeţ), Argeş (un pod),Gorj (două
poduri, trei podeţe) şi Mehedinţi (două poduri).
Prin implementarea proiectului se vor crea condițiile de creșterea gradului de siguranță a
traficului feroviar de mărfuri și pasageri pe liniile CF pe care sunt amplasate acestea, prin
eliminarea punctelor periculoase determinate de starea tehnică a podurilor, tunelelor şi
podeţelor. De asemenea se va îmbunătăți confortul călătorilor, precum și eficacitatea
traficului pe calea ferată, prin creșterea vitezei de circulație și prin ridicarea restricțiilor
de tonaj/gabarit.
Proiectul are un buget total de 97.638.121 lei, din care 60.579.925 lei constituie finanțare
nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei fiind
asigurată de la Bugetul de Stat. Implementarea acestui proiect se va realiza prin contracte
de lucrări și servicii licitate de către CN CF ”CFR” SA.
Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 2 „Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării
unui sistem național durabil de transport”, Domeniul major de intervenție 2.2
„Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare naționale și a serviciilor pentru
călători”.
Perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul menționat este 14.10.2014 – 14.10.2016,
fiind urmată de perioada de notificare a defectelor între 16.05.2016 – 15.10.2017.
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