Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2019
„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 (15.05.2017-30.09.2019)

 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 în 2018:
Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu,
Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sănătate şi siguranţă şi plan de întreţinere şi
operare.
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.
CFR a definitivat documentul de avizare in CTE – CFR privind sectarea și avizarea alternativei
optime de traseu.
 Stadiu în trimestrul I 2019:
În data de 11.01.2018 s-a avizat în cadrul sedintei CTE CFR alegerea soluției de traseu
aferentă Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.
În data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit
durata contractului cu 2 luni față de cea inițială de 20 luni
În data de 29.01.2019 s-a primit Amendamenul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de
implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.
În data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional la contract având ca obiect prelungirea
duratei contractului cu 3 luni.
Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de Prestator.
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