Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2018
„Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea
liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a
Coridorului Orient/ Est – Mediteranean”






Contract de prestări servicii semnat în data de 07.04.2017
Consultant – Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoarea contractuală –3.912.000 lei fără TVA
Durata de implementare – 20 luni (15.05.2017-15.01.2019)
Stadiu: contract în derulare
 Stadiu în 2017:

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea
Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a
Coridorului Orient / Est – Mediteranean ” cu Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.
S-a primit Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative în
data de 15.09.2017 și raportul nr. 3 Studiul cu evaluarea/analiza variantelor de traseu în data de 15.11.2017
În 2017 au fost aprobate:
- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de
27.11.2017
 Stadiu Trimestrul I 2018:
 În luna ianuarie 2018:
A fost analizat Raportul nr. 3 rev. 1 emis în 26.01.2018. Au avut loc discuții cu privire la raportul nr. 3
emis de Consultant, în conformitate cu clauzele contractuale. A fost emis Raportul nr. 4 în data de
15.01.2018.
 În luna februarie 2018:
A fost aprobat raportul nr. 3 – Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu din cadrul proiectului în
data de 09.02.2018 si a fost efectuată plata.
S-a primit raportul nr. 4 Analiza Cost beneficiu și s-a analizat documentația. Documentația va trebui
revizuită conform observațiilor beneficiarului din cadrul ședinței din data de 21.02.2018 și reanalizată.
 În luna martie 2018:
S-a primit în data de 15.03.2018 Raportul nr. 5 – Studiu de fezabilitate preliminar în conformitate cu
clauzele contractuale. Documentația se află în analiză la Beneficiar.
Stadiul financiar la 31.03.2018: 25,97%
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