“Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European
IV, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h,
tronsonul Coşlariu - Simeria”

Stadiul fizic al implementării proiectului - decembrie 2019

Coşlariu
Vinţu de Jos

Vinţu de Jos
Simeria

Instalaţii semnalizare,
ERTMS, GSM-R,
centralizare electronică şi
Centrul de Control
Operaţional Simeria

94,17%

98,70%

73,00%

TOTAL progres în execuţia
lucrărilor – decembrie 2019

COŞLARIU – VINŢU DE JOS
IULIE - SEPTEMBRIE

Trecere la nivel km 394+598

km 396+900 - piatră spartă si montare suprastructură

Podeţ km 396+132

km 397+150 - piatră spartă si montare suprastructură

km 395+450 – aşternere PSS

km 396+300 – aşternere PSS şi plantare stâlpi LC

km 401+820 – execuţie şanţ monolit

Podeţ km 401+056 - amenajare albie aval

km 395+950 – execuţie saltea de anrocamente

Podeţ km 397+539 – hidroizolaţie şi execuţie umplutură

km 402+600

km 407+675 – aşternere piatră spartă

km 407+925 – montare gard între linii

km 408+400 – aşternere piatră spartă

OCTOMBRIE - DECEMBRIE

km 395+700 – buraj, sudură şi montare JIL-uri

km 395+860 – buraj, sudură şi montare JIL-uri

km 396+750 – execuţie buraj

km 396+950 – profilare si aşternere vegetal pe taluz

km 402+575 – execuţie buraj şi sudură

St. Barabanţ – realizare marcaje tactile

km 408+750 – aşternere piatră spartă între linii

St. Alba-Iulia – realizare marcaje tactile

Pod km 409+395

St. Alba-Iulia – realizare marcaje tactile

VINŢU DE JOS – SIMERIA
IULIE - DECEMBRIE

Staţia Vinţu de Jos

Impermeabilizarea suprafeţelor – podeţ km 434+270

Impermeabilizarea suprafeţelor – podeţ km 433+389

Profilare taluz - km 450+637 - 451+340

Orăştie – Simeria - lucrări la platforma de piatră

Tunel artificial - semnalizare - km 456+295 – 457+075

Montare suprastructura - km 454+840

Staţia Vinţu de Jos - lucrări finalizate

Tranşee Turdaş –km 457+075 – 457+265

Aşternere piatră spartă - km 455+500

Montare cadru şină – traversă - km 455+450

Montare georeţea - km 452+980

Lucrări de suprastructură - zonă tunel Turdaş

Scurgerea apelor - pod km 431+974

Buraj, profilare si stabilizare cale - zonă tunel Turdaş

Tunel Turdaş

Montare cadru şină – traversă - zonă tunel Turdaş

Impermeabilizarea suprafeţelor văzute - podeţ 430+713

Tunel Turdaş

Lucrări de sudură electrică - zonă tunel Turdaş

Staţia CF Orăştie - clădire călători

Staţia CF Orăştie – marcaje podotactile peroane

Gard de protecţie - km 455+650

Podeţ km 430+194

Amenajarea albie - pod km 431+974

Buraj - km 457+450

Pod km 431+974

Trecere la nivel cu calea ferată - km 459+805

Lucrări ERTMS
IULIE - DECEMBRIE

Coșlariu – instalare canal cablu

Coșlariu – instalare panouri cu LED

Coșlariu – instalare semnal pitic și bobină de joantă

Alba Iulia – instalare funie specială și cutie aparataj, iulie

Sântimbru – instalare panouri cu LED

Vințu de Jos – instalare sistem de detectare a roților

Orăștie – instalare canal de beton în tranșee tunel

Bărăbanț – sclivisire fundație semnal

Vințu de Jos – instalare inductori

Alba Iulia – instalare cabluri în duct

Orăștie – instalare cabluri în canal beton

