„Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică
pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj”

Încadrarea proiectului în Programului Operaţional Sectorial – Transporturi
Axa prioritară 3
Domeniul major de
intervenţie 2
Instrumentul Structural care
cofinanţează proiectul

Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei
mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală eligibilă
Contribuţia Comisiei Europene - 85,00%*
Contribuţia bugetului de stat - 15,00%*
*

din valoarea eligibilă a proiectului

83.218.554 lei
50.448.394 lei
42.881.134 lei
7.567.260 lei

Localizarea proiectului
Proiectul se implementează în judeţele Timiş şi Hunedoara, respectiv pe secţia feroviară Ilia-Lugoj în
staţiile Cliciova, Mănăştiur, Făget, Margina, Coşteiu, Holdea şi Dobra.
Această secţie de circulaţie se află pe reţeaua feroviară convenţională, are dublă legătură la Axa
prioritară nr. 22 în sensul în care asigură conexiunea dintre Axa prioritară nr. 22, ramura nordică (Ilia)
şi Axa prioritară nr. 22 ramura sudică ( Lugoj).
Obiectivele proiectului
Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăţi siguranţa traficului feroviar în reţeaua de cale ferată
română. Ca urmare, strategia CNCF “CFR” SA privind instalaţiile de siguranţa circulaţiei prevede
modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică (CEM) folosind echipamente de generaţie
recentă, care să răspundă în primul rând mai bine cerinţelor de siguranţă, de exploatare, de reducere a
personalului de întreţinere şi a cheltuielilor de întreţinere.
Proiectul contribuie la realizarea acestui obiectiv prin:
deplasarea eficientă a bunurilor si persoanelor;
deplasarea în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor.
eliminarea costurilor generate de posibile evenimente feroviare ce au drept cauza starea precara
a instalaţiilor CEM
creşterea eficienţei activităţii de operare şi întreţinere a reţelei de cale ferată din România.
Obiectivele socio-economice ale proiectului
Acest proiect de investiţie face parte din strategia pe termen lung a Companiei Naţionale iar
implementarea acestui proiect, va contribui la îmbunătăţirea gradului de atractivitate al zonei, la
creşterea traficului şi circulaţiei persoanelor şi bunurilor precum şi la crearea de noi locuri de muncă.
Toate aceste impacturi se împart în: economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte
suplimentare), sociale (reducerea şomajului, numărului de locuri de muncă păstrate, numărului de
locuri de muncă pierdute, numărului populaţiei strămutate etc.) sau de mediu (reducerea poluării, după
caz). Daca o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani, acestea pot fi prezentate explicit:
infrastructura propusă prin intermediul proiectului va atrage investiţii la nivelul oraşelor şi a
regiunii;
creşterea valorii terenurilor din vecinătatea proiectului, pe fondul trendului de creştere a
preţurilor pe piaţa imobiliară;
atragerea de venituri suplimentare la nivel local prin efectul de multiplicare a cheltuielilor cu
taxe şi impozite ale populaţiei, coroborate cu crearea semnificativă de locuri de muncă directe
şi indirecte;
creşterea gradului de competitivitate locală;
prin dezvoltarea afacerilor la nivel local, proiectul va contribui la reducerea şomajului local, va
crea o cerere suplimentarea de angajaţi calificaţi şi indirect la creşterea calităţii resurselor
umane.

Descrierea tehnică a proiectului
Instalaţiile de centralizare care urmează să le înlocuiască pe cele existente sunt destinate pentru a
comanda şi controla mişcările de circulaţie şi de manevră în staţiile de cale ferată în condiţii de
siguranţă a circulaţiei.
Macazurile sunt controlate şi manevrate electric, prin comandă de la distanţă, folosind
electromecanisme de macaz.
Mişcarea trenului este autorizată cu semnale luminoase electrice. Starea de liber sau ocupat a unei
porţiuni de linie este controlată folosind detectoare de prezenţă a materialului rulant.
Toate comenzile necesare efectuării parcursurilor (pentru manevrarea macazurilor, a saboţilor de
deraiere, stabilirea indicaţiilor semnalelor etc.) se dau de operator de la un post de comandă. Indicaţiile
semnalelor nu sunt stabilite de către operator ci, în mod automat, de către instalaţie.
La postul de comandă se afişează, optic şi uneori acustic, informaţii privind starea de liber sau ocupat
a liniilor, poziţia macazurilor, indicaţiile semnalelor, parcursurile comandate etc.
Toate dependenţele şi înzăvorârile dintre macazuri, semnale şi parcursuri le realizează instalaţia de
centralizare.
Deşi principiile şi tipul echipamentelor rămân aceleaşi, pentru fiecare staţie instalaţia de centralizare
este special proiectată, fiecare fiind în felul ei un unicat depinzând de particularităţile locale.
Instalaţia trebuie să garanteze siguranţa circulaţiei nu numai în condiţii normale de funcţionare dar şi
în situaţii de defectare a elementelor componente.
Instalaţia este „fail safe” aceasta însemnând că orice defecţiune (scurt circuit, întrerupere de circuit,
variaţiile tensiunilor de alimentare, influenţele unor surse de perturbaţii etc.) în cele mai defavorabile
situaţii trebuie să aibă ca efect blocarea macazurilor pe poziţia în care se găsesc, trecerea semnalelor
pe oprire dacă anterior se aflau pe liber şi semnalizarea deranjamentului.
Echipamentele de interior ale instalaţiei de centralizare se amplasează în spaţii special amenajate.

Principalii indicatori de rezultate
identificaţi şi cuantificaţi ţinând cont de activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectului

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei
de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei
de implementare

0

7

până la 4 minute/staţie

0 minute/staţie

Rezultate imediate
Instalaţii CEM înlocuite
Rezultate de impact
Eliminarea întârzierilor
potenţiale (minute)

Stadiul implementării proiectului – Decembrie 2015
Obiectiv

Valoare lucrări executate

Înlocuire instalaţii CEM (în staţiile Cliciova, Mănăştiur, Făget, Margina,
Coşteiu, Holdea şi Dobra)

33,73%

STAŢIA DOBRA

STAŢIA HOLDEA
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STAŢIA FĂGET

STAŢIA MĂNĂŞTUR

STAŢIA CLICIOVA

STAŢIA COŞTEIU MARE

