Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2018
„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea
liniei de cale ferată
Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș,
parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”






Valoarea estimată - 41.924.000 lei fără TVA
Durata de implementare – 15 luni 29.10.2018-29.01.2020
Prestator: Asocierea Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațional SRL
Stadiul curent: contract în derulare
Ordin de începere: 29.10.2018

 Stadiu în 2016
Anunț de participare publicat în SEAP nr. 167629/20.04.2016. Criteriul de atribuire: preţul
cel mai scăzut. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 08.06.2016.
 Stadiu în 2017:
În data de 27.01.2017 a fost aprobat raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii
a fost contestat. În urma deciziei, Curții de Apel, CFR a reluat procedura de reevaluare a ofertelor.
În septembrie 2017, a fost emis Raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii de reevaluare
a ofertelor a fost din nou contestat.
 Trimestrul I 2018:
Procedura de achiziție este în contestație.
 Trimestrul II 2018:
Procedura de achiziție este în contestație.
Dosarul nr. 8671 aflat pe rol la Curtea de Apel Bucuresti s-a judecat pe data de 27 iunie
2018. Instanța a amânat pronunţarea sentinței pentru data de 12 iulie 2018.

 Trimestrul III 2018:
Procedura de achiziție a fost contestată la CNSC, la Tribunalul București și au fost depuse
plângeri la Curtea de Apel București. Ultima Hotărâre a Curții de Apel București nr.4178/12.07.2018
este definitivă, pronunțată în ședința din data de 12.07.2018, respingându-se recursul ca fiind
nefondat.
În data de 21.09.2018 a fost semnat contractul nr 74, cu Asocierea Italferr Spa – ISPCF SA –
SC Italrom Inginerie Internațională SRL, în valoare de 23.548.464 lei fără TVA, pe o perioadă de 15
luni de la data ordinului de începere.

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

 Trimestrul IV 2018:
În data de 24.10.2018 s-a semnat Ordinul de Începere privind demarare serviciului de
elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei CF Craiova-Caransebeș începand cu
data de 29.10.2018.
În data de 26.10.2018 CNCF CFR SA a înaintat către Asocierea Italferr date privind
documentațiile de cadastru aferente intabulării terenurilor aflate în zona utilităților administrativteritoriale aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului
Transporturilor și concesionate de către CNCF CFR SA, vecinătățile stabilite precum și lista cu
unităţile administrativ-teritoriale (UAT), pentru care CNCF CFR SA nu deţine documentațiile de
cadastru.
În data de 29.10.2018 a avut loc sedinta de deschidere a serviciilor.

În lunile noiembrie și decembrie s-au derulat acțiuni de coresondență între prestator și
reprezentanți ai beneficiarului, precum și alte părți interesate în cadrul contractului.
În data de 3.12. 2018 a fost emis Raportul de Început.

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

