“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 2017

TOTAL progres în execuţia
lucrărilor – decembrie 2017

Coşlariu
Vinţu de Jos

Vinţu de Jos
Simeria

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

84,02%

88,2%

61%

Coşlariu – Vinţu de Jos

km 403+150ex. - aşternere piatra sparta şi
montare suprastructura

Podeţ km 403+574ex. – realizare sprijiniri
din minipiloţi

Podeţ km 400+439pr. – execuţie sferturi
de con şi amenajare albie aval

km 401+225pr. – realizare buraj,
sudură şi montare LC

km 399+300pr. – aşternere piatră spartă
şi montare suprastructură

km 411+675pr. – aşternere strat 2 de
piatra spartă şi execuţie buraj

Staţia Alba-Iulia – peron liniile 2-3

km 413+025pr. – execuţie buraj şi
sudura suprastructura

Km 0+500pr. DN14B – realizare
semnalizare orizontală şi verticală

km 401+850pr. – realizare buraj, sudură
şi montare LC

St. Coşlariu – execuţie peron principal

Pod km 409+395pr. – amenajare albie

km 403+250ex. – realizare buraj,
sudură şi montare LC

Staţia Alba-Iulia –scara acces tunel pietonal

km 395+325pr. - execuţie îndesire strat
de transfer

Podeţ km 402+656 – execuţie fundaţie

km 402+247pr. – montare dale elastice
trecere la nivel

km 1+025pr.– montare joante izolante
racord Alba-Iulia spre Sibiu

Vinţu de Jos – Simeria

Stația Şibot - Cap X

Pasarelă, Stația Orăștie

Peron, Stația Orăștie

Pasaj km 455+582 - montare armătură

Pod km 436+699

Podeţ km 436+486

Pozare suprastructură, Blandiana – Şibot

Racord spre Cugir

Trecere la nivel cu cf km 462+332

Pasaj km 425+382

Forare coloane, pod km 431+974

Buraje tehnologice, Şibot

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

Tunel Turdaş Est – instalare turn GSM-R

Sântimbru – instalare turn GSM-R

Alba Iulia – instalare cabluri

Alba Iulia – instalare semnale de avarie

Coşlariu – instalare dulap exterior

Pod Mureş – instalare console FO

Simeria Veche – turn GSM-R

Vinţu de Jos–echipamente electroalim.

Coşlariu – instalare semnal catarg

Tunel Turdaş GSM-R– instalare centrală energetică

Orăştie – instalare cameră tragere

Vinţu de Jos – instalaţie CE

