Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 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 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.
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:
A fost aprobat Raportul nr. 3 - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu din cadrul
proiectului.
A fost primit Raportul nr. 4 – Faza D - Analiza Cost Beneficiu,
A fost primit Raportul nr. 5 – Faza E – Studiul de Fezabilitate Preliminar.
 Stadiu Trimestrul II 2018:
A fost primit Raportul nr. 4 – Faza D - Analiza Cost Beneficiu, revizia 1. S-a analizat împreună
cu Prestatorul soluțiile din Raportul nr. 5 – Faza E - SF Preliminar.
S-a primit un draft al Raportului nr. 6 – Faza F - Documentația de mediu și Raportul nr. 7 – Faza
G -Planul de amplasament și coridorul de expropriere.
S-au primit formatele draft ale Raportului nr. 8 – Activitatea I Obţinere autorizaţii, avize şi
acorduri şi Raportului nr. 9 – Plan de sănătate şi siguranţă şi plan de întreţinere şi operare şi
Obţinere autorizaţii, avize şi acorduri.
A fost primit Raportul nr 10 – Faza J - Draft-ul Studiului de Fezabilitate Final.
Autoritatea Contractantă a transmis Consultantului propunerile sale de revizuire a anumitor
rapoarte.
 Stadiu Trimestrul III 2018:
Autoritatea Contractantă a aprobat Raportul nr. 4 – Analiza Cost Beneficiu, rev. 1.
Autoritatea Contractantă a transmis propuneri de revizuire a rapoartelor. Au avut loc şedinţe
de analiză şi clarificări privind informaţiile cuprinse în rapoarte.
S-au primit Raportul nr. 5 – faza E SF preliminar revizuit şi Raportul nr. 11 – faza K – SF Final.
În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreearea unei
soluţii tehnice între reprezentanţii celor două companii feroviare din cele două ţări, împreună
cu reprezentantul Consultantului.

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului.
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

 Stadiu Trimestrul IV 2018:
În data de 14.11.2018 s-a primit de la Prestator raportul special privind variantele de traseu
locale, în conformitate cu cerințele Jaspers. În urma ședinței de lucru cu reprezentanții
Jaspers, Prestatorului și Beneficiarului, documentația a fost revizuită și retransmisă în data de
21.11.2018.
În decembrie Prestatorul a transmis Raportul nr 5 faza E- SF Preliminar - revizia 4, care a fost
remis către serviciile de specialitate pentru analiză.
CFR a definitivat documentul de avizare in CTE – CFR privind sectarea și avizarea alternativei
optime de traseu.

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului.
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

