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Andrei Creci STB SA: STB
reia producția de tramvaie
Bucur LF în cadrul URAC

Aura Răducu ADTPBI
București: Gara de Nord ar
putea fi modernizată printr
-un PPP iar centura
feroviară a capitalei trebuie
să devină o investiție
prioritară

Prezentare și istoric: Locomotiva
cu abur 1493 produsă în 1894 și
restaurată la Dej în 2018
Reportaj: Depoul STB Militari sărbătorește 45 de ani de activitate
fiind pregătit pentru primirea noilor tramvaie
Licitația pentru 100 de tramvaie
noi în București a trecut de etapa
de evaluare tehnică a ofertelor
Astra/Durmazlar
Fotoreportaj: Un an de autobuze
electrice Solaris Urbino 12 în Cluj
Napoca (22 fotografii)
Ministerul Transporturilor prelungește din nou termenul de revizie
al vagoanelor de călători pentru a
putea trece peste sezonul estival
Documentar: CFR Călători mobilizează industria feroviară pentru
reparația și modernizarea a peste
1100 vagoane și 220 locomotive
Ministerul Transporturilor propune autorizarea cursurilor de specializare feroviară private pentru
acoperirea deficiențelor de personal din domeniu

Lansat în urma cu 5 ani, mobilitate.eu, a fost un proiect initiat
mai mult ca un blog personal, cu tematica variata legata de transporturi, mobilitate si societate. Evolutia pozitiva a proiectului,
lansat initial ca blog newsby.marianandrei.com, ne-a adus în situatia în care pe parcurs am actualizat întreaga politica editoriala, principala sursa de documentare a siteului fiind comunicatele
emise de autoritati, întreprinderi, companii si alte entitati oficiale din domeniul pe care îl prezentam. Anul 2018 a adus si transformarea în noul brand, mobilitate.eu, pas realizat în special
pentru cei peste 2000 de vizitatori unici zilnici ai platformei, încercand în acelasi timp sa crestem frecventa si calitatea materialelor postate.
Odata cu succesul platformei de stiri din domeniul transporturilor si mobilitatii, si reportaje exclusive mobilitate.eu, fluxul de pana la 10 stiri pe zi a
dus la o trecere mai rapida a acestora din primele randuri, existand tendinta ca vizitatorii care nu citesc constant pagina, sa rateze anumite materiale din primele randuri, iar mai ales pentru cei care ne citesc de la birou
sau servici, timpul este pretios si limitat. Astfel, redactia mobilitate.eu lanseaza pentru prima data o revista online, cu acelasi nume, într-un format
simplu si eficient, pentru a putea fi citita pe orice dispozitiv, descarcata cu
usurinta, avand o dimensiune de maxim 3MB si un continut grafic mediu,
suportat de orice tip de dispozitiv.

În noua revista, care în prima faza apare lunar, realizam o sinteza a tuturor
materialelor considerate importante ce au aparut în decursul lunii pe mobilitate.eu. Reportajele si prezentarile exclusive vor fi prezente, la fel si majoritatea stirilor de interes pentru industria din Romania. Ne concentram
în special pe materialele care au cel mai mare succes online, dar si pe materialele considerate importante pentru cititorii mobilitate.eu.

Odata cu lansarea revistei anuntam si posibilitatea încheierii de contracte
si colaborari comerciale, cu promovarea de reclame, produse si articole
dedicate, care apar cu prioritate în revista si pe mobilitate.eu, detaliile urmand sa fie stabilite dupa un prim contact la comunicare@mobilitate.eu.

Va dorim lectura placuta!
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Tramvaiul Astra Împerio
construit la Arad cu licenta
Siemens cucereste Romania
Lansat în anul 2011, tramvaiul Împerio este primul
tramvai modern construit de o companie privata în
Romania, singurul producator de tramvaie noi fiind
uzina STB-URAC din Bucuresti care produce tramvaiul Bucur LF exclusiv pentru parcul STB din anul
2007.
Astfel, pionier în domeniul feroviar, Astra Arad a profitat de experienta colaborarilor externe, exemplu fiind
asamblarea automotoarelor Siemens Desiro, pentru a lansa un proiect de realizare a unui tramvai modern, construit cu licenta unei firme de renume în domeniu, aleasa fiind compania Siemens. Astfel, a luat nastere modernul Astra-Siemens Împerio, un tramvai cu podea total coborata, ce este produs la uzinele din Arad, avand la baza platforma Siemens Combino. Cu un design adaptat local, Astra construieste caroseriile, acestea fiind echipate
cu sistemele de motorizare, comanda si tractiune livrate direct de Siemens.

Compania din Arad, desi cu un început putin promitator, cu doar 6 vagoane livrate în Arad în cursul anului
2014, a reusit sa cucereasca piata din Romania luand fata marilor producatori internationali, cu o oferta calitate-pret, ce a corespuns cu mai multe licitatii din tara. Astfel, pe langa cele 6 tramvaie livrate în anul 2014, Astra
Arad compania a castigat licitatii pentru livrarea a 44 de tramvaie la Cluj Napoca si Oradea, proiect pentru care
deja Siemens Mobility a anuntat lansarea livrarii echipamentelor electronice si de tractiune. Mai mult, Astra
Arad este singurul ofertant al licitatiei pentru 28 de tramvaie noi în Arad, evaluarea ofertei va dura maxim pana
la data de 07.08.2019, urmand ca toamna sa aduca finalizarea procedurii si semnarea contractului. Deci un total de 72 de tramvaie Împerio ar fi de livrat în urmatorii ani, în paralel cu licitatia de tramvaie noi castigata la
Galati, unde Astra Arad este de asemenea castigatoare, urmand sa livreze 18 tramvaie, aici fiind vorba de modelul produs local, Astra Autentic, un tramvai produs în totalitate de Astra Arad, cu echipamente de tractiune
livrate de firma ÎCPE-SAERP Bucuresti, un pionier al sistemelor de actionare si tractiune pentru vehicule electrice în Romania (totusi nu exista o confirmare 100% sigura legata de livrarea modelului Autentic la Galati).
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Bilantul OBB pe 2018: 261 milioane de pasageri transportati
si concurenta grea la transportul de marfa
Odata cu trecerea peste marcajul unui sfert de miliard de pasageri pe calea ferata,
subgrupurile de operatiuni pozitive ale bancii si o crestere suplimentara a cifrei de
afaceri, OBB a atins un sold pozitiv pentru anul 2018. Comparativ cu anul precedent,
vanzarile grupului au crescut cu 2,2%, la 5,6 miliarde de euro. Pentru a saptea oara
consecutiv, OBB înregistreaza un profit substantial înainte de impozitare (EBT) de
150,9 milioane de euro.
Odata cu încheierea exercitiului financiar 2018, OBB a facut cu succes saltul peste
250 de milioane de pasageri transportati. În total, 261 milioane de pasageri au avut
încredere în OBB si au pus bazele unui nou record. Astfel, OBB continua dezvoltarea
pozitiva a numarului de pasageri: Începand cu anul 2008, numarul de pasageri a crescut cu 50 de milioane sau cu 25%. Împreuna cu contributia stabila a Postbus de 213
de milioane în 2018, aproape 474 de milioane de persoane au calatorit cu OBB. Si cu
un EBT semnificativ pozitiv al transportului de pasageri OBB de 91 de milioane de
euro.
În transportul de marfa, mediul de piata a devenit recent din ce în ce mai dur. Grupul
Rail Cargo a reusit sa-si majoreze semnificativ vanzarile în ultimul an financiar si este
din nou cel mai puternic subgrup de vanzare. Cu toate acestea, evolutia castigurilor
salariale ramane sub asteptari. Competitia acerba si costurile în crestere si pierderile
în valuta sunt marjele deprimante. O crestere a vanzarilor de peste 100 de milioane
de euro este compensata de o scadere a TBT de 18,9 milioane de euro, pana la 23,5
milioane de euro. RCG continua sa fie una dintre putinele companii europene de transport feroviar de marfa, cu o contributie pozitiva la castigurile salariale.

CFR Înfrastructura liciteaza lucrari de înlocuire a traverselor
de lemn cu traverse din beton pe tronsonul Monor Gledin –
Rapa de Jos – Deda
CFR Înfrastructura a lansat licitatia pentru „Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza intre statiile Monor Gledin – Rapa de Jos – Deda, pe linia 418 km
29+875 – 39+134” , cu o valoare de 2,1 milioane lei si un termen de executie de 150
de zile. Proiectul prevede „Lucrari de inlocuire la rand a traverselor din lemn cu traverse de beton ( 4753 buc. traverse beton ) Prin lucrarile executate se va ridica restrictia de viteza existenta de 50 km/ora pe toata linia.” Noile traverse vor utiliza prinderea indirecta tip K cu traverse cu prindere elastica directa T17W14-60. Ofertele pot
fi depuse pana la data de 04.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la data de
04.10.2019.

Germania începe monitorizarea
zgomotului provenit din transportul feroviar de marfuri
Ministerul German pentru Transport si
Înfrastructura Digitala (BMVÎ) lanseaza un nou program de monitorizare a
zgomotului feroviar provenit din transportul de marfa. BMVÎ instaleaza statii de masurare în 19 locuri de-a lungul
liniilor de cale ferata cu trafic ridicat,
care vor masura zgomotul cauzat de
trecerea trenurilor de marfa folosind o
metoda standardizata. Datele sunt publice, fiind oferite online pe siteul Larm
-Monitoring.

Astfel, începand cu 23 aprilie, primele
6 din cele 90 de statii de monitorizare
a zgomotului au fost lansate în operare. Prin urmare, oricine poate acum sa
priveasca datele pentru statiile de masurare Andernach, Lahnstein, Bad Hersfeld, Radebeul, Emmendingen si Rosenheim. Celelalte treisprezece statii
sunt în prezent în curs de pornire si
vor fi disponibile în curand.

În total, datorita amplasarii lor de-a
lungul coridoarelor principale de transport feroviar de marfa, cele 90 de statii de masurare vor capta mai mult de
70% din toate trenurile de marfa din
Germania, zi si noapte.

Oradea a castigat locul 3 la
campionatul european al
conducatorilor de tramvai

Vatmanii din Oradea, Cristina Baiduca si Vasile Balaj au obtinut locul 3 la
campionatul european al conducatorilor de tramvai, ce e avut loc la Bruxelles.
Pe locurile 1 si 2 au fost întrecuti chiar de echipele gazdelor si de vatmanii din
Moscova. În competitie au participat 25 de echipe venite din orase europene
dezvoltate, precum Berlin, Paris sau Milano. Locurile 4 si 5 au fost ocupate de
Luxembourg si Rotterdam, urmate de Vienna, Manchester, Malaga, Prague,
Porto, Îstanbul, Krakow, Barcelona, Budapest, Gothenburg, Helsinki, Stuttgart, Milan, Berlin, Dublin, Paris, Bergen, Basel, Dresden si Stockholm. Echipa
OTL Oradea concureaza în cadrul „TRAMDRÎVER EUROPEAN CHAMPÎON” de
8 ani, iar anul acesta a adus cea mai buna performanta pentru echipa locala.
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Folosirea franelor silentioase si a vehiculelor mai silentioase în traficul feroviar de marfuri asigura generarea unui
zgomot mai mic. Guvernul federal sprijina adaptarea vagoanelor de marfa cu
tehnologii de franare cu zgomot redus
pana în 2020, la un cost de pana la 152
de milioane de euro. În conformitate
cu Legea privind zgomotul feroviar, nu
se mai pot opera vagoane de marfa
zgomotoase pe reteaua feroviara germana începand cu 13 decembrie 2020.

CFR Infrastructură a lansat mai multe licitații pentru lucrări pe
linia București – Constanța și pentru stația Constanța
CFR Înfrastructura a lansat doua licitatii pentru lucrari de reparatie si întretinere a
liniei Bucuresti – Constanta, tronsonul Lehliu – Constanta si pentru statia Constanta, dupa cum urmeaza:

CFR SA pierde în 2019 aproape 4% din
veniturile taxei de utilizare a
infrastructurii feroviare

Ministerul Transporturilor a lansat
în dezbatere publica „Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2019 al Companiei Nationale de
Cai Ferate „C.F.R.” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor”, cu o valoare totala de 4,255 miliarde lei, dintre care 4,288 miliarde lei
reprezentand cheltuielile anului 2019,
cu o pierdere de 32,788 milioane lei.
Pierderea provine din reducerea veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUÎ), principalul
venit al companiei, care prezinta o scadere în anul 2019 cu 3,78% fata de
realizarile preliminate ale anului 2018.
Compania programeaza un nivel redus
al platilor restante cu 7,1% fata de nivelul planificat al anului precedent cu
nivelul indicelui de crestere a castigului mediu brut pe salariat recalculat.
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
2019 a fost elaborat cu o crestere a veniturilor totale cu 27,52% si a cheltuielilor totale cu 31,18% compania programand o pierdere de 32.788,00 mii
lei.
De asemenea, cheltuielile de natura
salariala au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit.b din
Legea nr.50/2019 a bugetului de stat
pe anul 2019 urmare a:
– majorarii salariului de baza minim
brut pe tara garantat în plata;
– reîntregirii acestora, pentru întregul
an 2019, determinate ca urmare a
acordarii unor cresteri salariale în anul
2018.
Este respectata corelatia dintre castigul
mediu brut lunar pe salariat si productivitatea muncii.

Întretinere si reparatie Coridor ÎV Paneuropean, tronson Lehliu-Constanta (pret
inclus material, manopera) fara utilaje grele de cale, în valoare de 1,68 milioane lei,
cu un termen de executie de 4 luni. Conform SEAP „Lucrarile presupun înlocuirea
inimilor de încrucisare si a unor piese uzate de aparate de cale aparute în procesul
de exploatare, a JÎL-lor care intra în alcatuirea unor aparate de cale (reprezentand
sine de legatura din cuprinsul acestora), înlocuirea sinelor de rulare si contrasine
la schimbatoarele de cale, precum si refacerea continuitatii CFJ, în scopul asigurarii
functionarii normale, continue si în conditii de siguranta a transportului feroviar
pe acest tronson.” Ofertele pot fi depuse pana la data de 03.06.2019, urmand ca
atribuirea sa aiba loc pana la data de 03.09.2019.
Lucrari de întretinere si reparatie linii CF (pret inclus material, manopera si utilaje) înlocuire JÎL-uri linia 800 Lehliu-Constanta, este a doua licitatie, în valoare de
1,5 milioane lei si cu un termen de executie de 4 luni. Conform SEAP „Lucrarile presupun înlocuirea JÎL-urilor, înlocuirea sinelor defecte si refacerea continuitatii CFJ,
în scopul asigurarii functionarii normale, continue si în conditii de siguranta a transportului feroviar pe acest tronson.” Ofertele pot fi depuse pana la data de
05.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la data de 05.09.2019.
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza (linii curente, directe si linii
statii) – statia Constanta, liniile ÎÎ si ÎV directe, km 225+250-225+480, este a treia
licitatie lansata, în valoare de 869 mii lei, cu un termen de executie de 4 luni. Conform SEAP „Lucrarile presupun înlocuirea sinelor tip 49 uzate în curbe înlocuirea
traverselor din lemn necorespunzatoare cu traverse din beton armat cu supralargire T18 si T29 si a materialului marunt aferent., în scopul ridicarii restrictiilor de
viteza de 30 km/h la viteza stabilia si asigurarii functionarii normale, continue si în
conditii de siguranta a transportului feroviar pe aceste linii.” Ofertele pot fi depuse
pana la data de 10.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la data de
10.09.2019.

IRTT va realiza lucrări pe calea ferată Valea Albă – Post Macazuri Şimian și Drăgănești Olt – Caracal
Înternational Rail Transport Si Constructii Cai Ferate Srl, ÎRTT, a castigat un contract în valoare de 3,3 milioane lei, pentru CFR SA, în vederea realizarii mai multor
lucrari de reparatii pe liniile sucursalei Craiova. Conform SEAP, ÎRTT va realiza
lucrarile urmatoare:
LOT 1: Lucrari de reparatie si întretinere linii Cf Sectia L4 Dr. Tr. Severin
Se vor înlocui 1492 buc. traverse din lemn necorespunzatoare cu 1492 buc traverse din lemn noi si material marunt aferent Linia 100 Videle – Orsova intre statiile
Valea Alba – Post Macazuri Simian km 351+405 – 352+401 Sectia L4 Dr. Tr. Severin;
LOT 2: Lucrari de reparatie si întretinere linii Cf Sectia L2 Rosiori
Se vor înlocui 232 buc. traverse din lemn necorespunzatoare cu 232buc traverse
lemn noi; 330 buc traverse speciale aparate cale necorespunzatoare cu 330 buc
traverse speciale aparate cale noi; 678 buc traverse speciale poduri necorespunzatoare cu 678 buc traverse speciale poduri noi;111800 buc dibluri de lemn la traverse de beton cu 111800 buc dibluri de plastic DR2 si materialul marunt aferent;
2681buc traverse din beton T17 necorespunzatoare cu 2681 buc traverse T17 placate semibune; 12 buc joanta izolanta lipita tip T 60 de 12,5 ml si 12 buc cupon de
racordare T60/65 de 15 ml ; înlocuit 9200 ml sina noua si 4600 ml sina semibuna
Linia 100 Videle – Orsova intre statiile Draganesti Olt – Farcasele – Caracal km
137+675 – 155+040 Fir Î Sectia L2 Rosiori;
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CFR Înfrastructura lanseaza licitatii pentru lucrari de
reparatie pe linia Constanta – Mangalia
CFR Înfrastructura a lansat licitatia pentru “Lucrari de întretinere si reparatie linii CF (pret inclus material, manopera si utilaje) linia 813 Constanta-Mangalia – linii curente”, în valoare de 2,2 milioane lei si un termen
CFR Marfa termina si anul 2019 cu pierderi de
de executie de 4 luni. Conform anuntului publicat pe SEAP “Lucrarile prepana la 100 milioane lei datorate reducerii la
supun înlocuirea traverselor din lemn necorespunzatoare cu traverse din
jumatate a transportului de carbune
beton armat T13, în aliniament, si cu traverse din beton T18 si T29 cu supralargire, în curbe, precum si înlocuirea materialului marunt aferent, în
Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere pu- scopul asigurarii functionarii normale, continue si în conditii de siguranta
a transportului feroviar pe aceste linii. Durata de executie: maxim 4 luni
blica „Proiectul de Hotarare a Guvernului privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul de la data prevazuta în ordinul de începere a lucrarilor, dar nu mai tarziu
2019 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de de 15.12.2019.”

Marfa “C.F.R. – Marfa” – S.A. aflata sub autoritatea
Ministerului Transporturilor”, document din care
aflam ca bugetul se va orienta catre majorarea si reîntregirea salariilor. Bugetul total al companiei este
de 811,2 milioane lei, cu un nivel al cheltuielilor
prognozat la 911,7 milioane lei.

Ofertele pot fi depuse pana la data de 18.06.2019, urmand ca atribuirea sa
aiba loc pana la data de 18.09.2019. Finantarea este asigurata din buget
de stat 2019 al CN CF ,,CFR”-SA – conform ,,Program pentru achizitia de
lucrari necesare pentru reparatia liniilor CF în anul 2019 cu finantare de
la Buget de Stat” nr. 2/1/212/2019 al Directiei Linii si PAAS 2019 SRCF
Constanta, pozitia UO8.4.C.1.7.

Societatea îsi reduce numarul mediu de personal la
nivelul celui realizat în anul 2018. Desi societatea
programeaza cresterea veniturilor totale cu 7,53% si
a cheltuielilor totale cu 0,73%, la finele anului 2019
este prevazuta o pierdere de 100.500,00 mii lei, redusa cu 50.215,00 mii lei fata de cea preliminata pe
anul 2018 ( 150.715,00 mii lei).

De asemenea, a fost lansata o procedura si pentru statiile Mangalia, Neptun si Costinesti. Lucrarile presupun înlocuirea traverselor necorespunzatoare cu traverse din lemn normale si speciale pentru aparate de cale si cu
traverse din beton armat T13, T13s, precum si a materialului marunt aferent, în scopul redeschiderii/ ridicarii restrictiilor de viteza la viteza stabilita si asigurarii functionarii normale, continue si în conditii de siguranta a
transportului feroviar pe linii CF din statia Mangalia, Neptun, Costinesti.
Durata de executie: maxim 4 luni de la data prevazuta în ordinul de încePierderea provine, în principal, din scaderea volumu- pere a lucrarilor. Valoarea acestora este de 945 mii lei. Ofertele pot fi delui de transport marfa, respectiv scaderea cu 53% a puse pana la data de 12.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la
data de 12.09.2019.

veniturilor din traficul de carbune energetic, care
reprezinta 56% din veniturile societatii.

CFR Calatori beneficiaza de un buget de investitii de 340 milioane de lei în anul 2019 si are deficit al cheltuielilor de exMercedes Citaro Hybrid selectat Bus of The
Year 2019 este singura oferta a licitației pen- ploatare
tru 130 autobuze hibride din București
Primaria Capitalei a anuntat încheierea perioadei de depunere a ofertelor pentru cele 130 de
autobuze hibride pe care le achizitioneaza, singura oferta fiind a Mercedes Benz, care produce
modelul Citaro Hybrid, ce a fost selectat Bus of
The Year 2019. Primaria Capitalei a lansat în luna martie licitatia pentru „Achizitionarea a 130
autobuze hibride noi, din gama 12 m
(12000±350mm), cu tractiune hibrida, cu podea
complet coborata pe toata lungimea, cu trei usi
si aer conditionat în salonul de calatori”, cu o valoare estimata la 195 milioane lei. Termenul de
livrare este de 19 luni de la semnarea contractului, proiectul fiind finantat din de la Administratia Fondului de mediu.
Noile autobuze vor avea o garantie totala de
240.000 km sau minim 4 ani, si garantie extinsa
cu alti 4 ani, sau pana la 480.000 km. Ca termen
de livrare, în primul an vor fi livrate 58 de autobuze, urmate de alte 72 în al doilea an al contractului.

Ministerul Transporturilor a publicat în dezbatere publica „Proiectul de
Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori
“C.F.R. – Calatori” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor”, cu o suma de 340 milioane de lei prevazuta pentru investitii si un
deficit de 431 milioane de lei la capitolul venituri/cheltuieli de exploatare,
totalizate la 2,136 miliarde lei, dintre care 1,015 miliarde lei reprezinta
compensatia de la Ministerul Transporturilor. Conform comunicatului MT,
cheltuielile de natura salariala au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit.b din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul
2019,fata de anul precedent ca urmare a:
Societatea nu a depasit nivelul platilor restanteprogramate penrtu finele
anului 2018, iar în 2019 programeaza reducerea acestora fata de nivelul
planificat al anului precedent la nivelulindicelui de crestere a castigului
mediu brut pe salariat recalculat.
Fata de realizarile anului 2018, veniturile totale programate în anul 2019
sunt reduse cu 1,25%, iar cheltuielile totale sunt majorate cu 13,06%, societatea programand o pierdere de 431.051,00 mii lei. Cuantumul compensatiei pe anul 2019 (1.015.744,00 mii lei) reprezinta circa 66,70% din
necesarul fundamentat, în valoare de 1.523.825,00 mii lei fapt ce conduce
la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curenta de exploatare.
Necesarul previzionat pe 2019 pentru activitatea de revizii si reparatii
planificate la vagoane de calatori pentru un numar de 539 vagoane este de
151.259,00 mii lei, iar pentru mentenanta si reparatii locomotive
709.000,00 mii lei.
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Primăria Oradea prezintă în premieră designul tramvaielor Astra – Siemens Imperio care vor circula în oraș
Viceprimarul municipiului Oradea a prezentat designul tramvaielor Astra – Siemens Împerio care vor circula în oras. Potrivit contractului cu Astra Arad, primele 7 bucati din cele 20 comandate vor
fi livrate pana la finalul acestui an.
Pe 19 octombrie 2018, la Primaria Oradea, primarul Îlie Bolojan a
semnat contractul de finantare privind modernizarea parcului de
Ministerul Transporturilor propune autoritramvaie din municipiul Oradea – etapa Î.
Obiectul acestui contract este achizitia a 10 tramvaie noi, fiecare cu zarea cursurilor de specializare feroviară
160 de locuri, eficiente din punct de vedere energetic, dotate cu un private pentru acoperirea deficiențelor de
sistem de recuperare a energiei, cu aer conditionat, dar si cu un loc personal din domeniu
pentru persoanele cu dizabilitati. Contractul prevede si optiunea
suplimentara pentru a livra alte 10 tramvaie.
Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publica un „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor
“Modernizarea parcului de tramvaie e un proiect foarte important
privind completarea Ordinul Ministrului Transporturicare, alături de cel privind extinderea rețelei cu noua linie de tram- lor, Constructiilor si Turismului nr. 2261/2005 privind
vai care va lega cartierul Nufărul de Calea Aradului, va asigura o
aprobarea metodologiilor de organizare si de derulare
mai bună funcționare a transportului public orădean”, a declarat Îlie a programelor de formare, calificare, perfectionare si
Bolojan, primarul municipiului Oradea.
verificare profesionala periodica a personalului care
efectueaza activitati specifice desfasurarii transportuComenzi cu 6% mai mari și rezultate financiare optimis- lui feroviar”. Ca motivare se mentioneaza ca în ultima
perioada, actorii relevanti din sectorul feroviar din Rote pentru Siemens în prima parte a anului 2019
mania, respectiv administratorul/gestionarii de infrasSiemens a anuntat situatia sa financiara pentru prima parte a anu- tructura feroviara si operatorii de transport feroviar se
lui 2019, cu un set de cifre optimiste, cresterea vanzarilor si a veni- confrunta cu o lipsa semnificativa de personal, în speciturilor, precum si consolidarea pietei pentru companie, dupa cum al pe domeniul functiilor cu responsabilitati în siguranta circulatiei, situatie cauzata în principal de difeurmeaza:
renta dintre numarul de angajati calificati care parasesc sectorul feroviar, majoritar prin pensionare si nuComenzile au crescut cu 6%, pana la 23,6 miliarde de euro, iar vemarul de nou angajati care au absolvit forme de califiniturile au crescut cu 4%, pana la 20,9 miliarde de euro.
care profesionala în domeniul transportului feroviar,
ofertate de autoritatea competenta la nivel national
Pe o baza comparabila, excluzand traducerile valutare si efectele
pentru evaluarea si certificarea competentelor profesiportofoliului, comenzile au crescut cu 4%, iar veniturile au crescut onale în domeniul transportului feroviar, respectiv
cu 2% fata de trimestrul 2 din 2018.
Centrul National de Calificare si Înstruire Feroviara –
EBÎTA adaptata pentru afacerile industriale a crescut cu 7%, la 2,4 CENAFER.
miliarde de euro, majoritatea întreprinderilor crescand performanta; Îndustria Business a ajustat marja EBÎTA, ajungand la
În plus, actorii din sectorul feroviar sunt afectati direct
11,4%, chiar si cu diferenta de 0,3 puncte procentuale.
în activitatea acestora de modul actual în care se solicita procesul de calificare, deoarece personalul angajat
pe alte functii este dislocat din productie pentru periVenitul net a ajuns la 1,9 miliarde de euro, aproape de nivelul din
oade mari de timp. De asemenea, se înregistreaza timpi
anul precedent, care a beneficiat în mod substantial de un EBÎTA
ajustat cu 0,7 miliarde de euro din activitatile de portofoliu gestio- mari de asteptare între înaintarea cererilor de calificanate în mod centralizat; perioada curenta a beneficiat de o rata mai re si realizarea efectiva a acestor cursuri, deoarece
mica a impozitului pe venit, iar nivelul EPS de 2,24 euro a fost îm- strategia privitoare la resursele umane este greu de
stabilit datorita fluctuatiilor majore a cererilor de tranpovarat cu 0,08 euro din taxele de desfacere.
sport.

Electroputere VFU Pașcani a început modernizarea a 115 vagoane din
noua serie 20-68 pentru CFR Călători
CFR Calatori si Electroputere VFU Pascani au semnat un contract pentru „Servicii de reparatie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori seria 20-47, 20-57 in serie noua 20-68”, în urma atribuirii licitatiei ce a fost lansata în luna ianuarie
2019. Valoarea totala a contractului este de 309,7 milioane lei, contractul vizand un total de 115 vagoane într-un termen
de 24 de luni. Primul tren compus din 15 vagoane deja a pornit catre Pascani din statia Craiova în cursul zilei de 10 mai
2019.
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Primaria Îasi continua procedura de achizitie a 16 tramvaie noi si modernizarea caii de rulare
Primaria Îasi anunta ca pe 9 mai, de Ziua Europei, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord – Est a transmis ca proiectul
«»Reabilitarea infrastructurii de tramvai Îasi – Dancu», a obtinut 93,5 puncte la evaluare (fata de minimul de 70 de
puncte), astfel ca a intrat în faza de precontractare.
În urma cu o luna, în Sistemul Electronic de Achizitii Publice au fost publicate doua anunturi prin care municipalitatea
intentioneaza sa contracteze lucrarile de constructii (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea carosabilului si a
trotuarelor etc.) aferente proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Îasi – Dancu” si, respectiv, achizitia a 16
tramvaie de circa 26 de metri.
Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Îasi – Dancu” vizeaza reabilitarea infrastructurii de tramvai Îasi –
Dancu, reabilitarea podului Ciurchi ÎÎ si achizitia a patru tramvaie. Durata integrala de implementare a proiectului este
de 36 de luni, iar valoarea sa totala de 104.022.632 lei. Licitatia lansata în Sistemul Electronic de Achizitii Publice vizeaza doar executarea lucrarilor de constructii (fara achizitia celor patru tramvaie), are o prevedere bugetara de
45.035.176,97 lei si are ca termen de depunere a ofertelor ziua de 7 iunie.
Achizitia a 16 tramvaie de circa 26 de metri face obiectul unei proceduri de licitatie care are ca termen de depunere a
ofertelor ziua de 21 iunie si are o prevedere bugetara de 142.721.280 lei, fara TVA.
În ultima parte a lunii martie Primaria Municipiului Îasi a lansat în Sistemul Electronic de Achizitii Publice înca doua
licitatii pentru modernizarea infrastructurii de tramvaie cu fonduri europene.
Astfel, licitatia pentru lucrarile de constructii aferente proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul
Îasi” are ca termen de depunere a ofertelor ziua de 24 mai si are o valoare maxima de 44.356.437,96 lei, fara TVA. Proiectul general presupune reabilitarea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare tramvai pe trei tronsoane: Cinci
Drumuri – strada Padurii – strada Nicorita, Piata Podu Ros – Întersectie cu bulevardul Primaverii si bulevardul Virgil
Sahleanu – intersectie cu bulevardul Metalurgiei – rond Tutora, precum si achizitionarea a cinci tramvaie. Durata de
implementare a proiectului este de 36 de luni, iar valoarea sa totala de 114.359.729,95 lei cu TVA.

Licitatia pentru lucrari din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Îasi – Reorganizarea
circulatiei pe bulevardul Tudor Vladimirescu” are o prevedere bugetara maxima de 29.110.847,07 lei, fara TVA, si are
ca termen de depunere a ofertelor ziua de 30 mai. Proiectul general prevede executia lucrarilor de constructii si instalatii aferente liniei de tramvai intersectie Bucsinescu – bulevardul Tudor Vladimirescu – intersectie Calea Chisinaului,
reabilitarea podului Tudor Vladimirescu si achizitionarea a sapte tramvaie. Durata de implementare a proiectului este
de 24 de luni, iar valoarea sa de 114.197.308,33 lei cu TVA.
Toate aceste proiecte au fost depuse spre evaluare si sunt în faza de precontractare pentru a fi finantate prin Programul Operational Regional – Axa ÎV „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” – Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.
Valoarea totala a celor trei proiecte majore este de 332.049.411,42 lei, fara TVA (circa 69,9 milioane de euro), iar valoarea cumulata a licitatiilor deja lansate este de 261.223.742 lei, fara TVA (aproximativ 55 de milioane de euro), diferenta reprezentand cheltuieli legate de consultanta, proiectare, publicitate etc.

Oradea continua extinderea si modernizarea retelei de tramvai cu fonduri europene
Primaria Oradea a demarat în aceasta perioada lucrarile la o noua linie de tramvai. Învestitia din Calea Aradului cuprinde, într-o prima etapa, reabilitarea liniilor de tramvai în intersectia str. Primariei – B-dul Decebal
– Str. Calea Aradului. Lungimea caii noi proiectate pe firul 1, pe sensul Decebal – Calea Aradului este de 64,22
m, iar pe firul 2, lungimea este 116,67 m. În etapa a ÎÎ-a urmeaza extinderea liniei noi de tramvai pe traseul
Calea Aradului – str. Fagarasului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str.
D. Cantemir. Lungimea totala a traseului este de 3.840 m pe firul 1 si 3.820 m pe firul 2.
“Se va continua linia de cale ferata înspre Arad si apoi pe malul paraului Peta, spre Universitate, pana la sediul OTL, realizand practic un alt cerc cu linia de tramvai. Vom lega si acele zone cu transport public durabil,
acolo se dezvolta Universitatea, o noua sala de jocuri”, a explicat viceprimarul Mircea Malan. Valoarea proiectului este de 48 de milioane de lei, iar termenul de executie este de 24 de luni.
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Documentar: CFR Călători mobilizează industria
feroviară pentru reparația și modernizarea a
peste 1100 vagoane și 220 locomotive
Dupa mai multi ani de pauza si sute de vagoane conservate din cauza reviziilor expirate, împreuna cu termenele de reparatie capitala
depasite, CFR Calatori a lansat si atribuit în ultimul an o serie importanta de licitatii pentru reparatia si modernizarea vagoanelor.
De asemenea, locomotivele au intrat de asemenea pe lista de prioritati a companiei, mai multe licitatii pentru reparatii capitale si
Astfel, marile uzine reparatoare din Romania au reusit sa îsi reia activitatea la capacitate crescuta în urma atribuirii noilor contracte pentru operatorul de stat. În planul de buget pe anul 2019, investitiile CFR Calatori ajung la 340 milioane
lei, fonduri din care mare parte vor fi orientate catre plata contractelor de reparatii si modernizari ale materialului rulant. Odata cu toate aceste contracte, cele 5 mari uzine feroviare din Romania beneficiaza de contracte importante fiind
mobilizate în amplul proces de reparatii. Astra Vagoane Arad, Electroputere VFU Pascani, Remarul “16 Februarie” Cluj
Napoca, Atelierele Grivita si Reloc Craiova sunt locurile unde CFR Calatori îsi repune în circulatie parcul circulant. De asemenea, instalatiile de masurare a vitezei, echipamentele electronice si electrice, precum si partea de instalatii de alimentare si control ale vagoanelor si locomotivelor angreneaza secundar companiile ÎCPE-SAERP Bucuresti si Softronic Craiova, pe langa multi alti producatori de materiale si piese auxiliare. Înafara de contractele mentionate, mai exista proiecte si
contracte mai vechi în derulare, sau cu sume si valori mai putin reprezentative.
Peste 1100 vagoane reparate și modernizate cu peste 1,2 miliarde lei
Începem cu cel mai recent contract lansat, modernizarea a 115 vagoane din seriile 20-47 si 20-57, în noua serie 20-68,
contract în valoare de 309,7 milioane lei, cu durata de 24 de luni, atribuit Electroputere VFU Pascani.
De asemenea, tot recent a fost atribuit contractul pentru modernizarea a 90 de vagoane 20-49 în noua serie 20-49/84-49
în valoare de 213,9 milioane lei, acesta fiind atribuit companiei REMARUL “16 FEBRUARÎE”.
În februarie, CFR Calatori a atribuit companiei Astra Vagoane Arad un contract în valoare de 3,3 milioane lei pentru reparatii RTG la 9 vagoane de dormit din seria 70-91, în termen de 24 de luni.
La finalul anului 2017, compania a atribuit contractul pentru servicii de modernizare a vagoanelor de calatori seriile 1980, 21-80 în varianta de serie noua 19-76 varianta ÎÎ, 21-76 varianta ÎÎ. Contractul cu Atelierele CFR Grivita prevede un
numar de 57 de vagoane, cu o valoare totala de 127 milioane lei în termen de 48 de luni. Primele vagoane au iesit la finalul anului 2018.
Cea mai mare licitație pentru repararea vagoanelor cuprinde 371 vagoane

Dar, cel mai amplu contract lansat de CFR Calatori în ultimii 10 ani, vizeaza reparatia tip RTG a unei serii de 371 de vagoane, atribuita pe loturi companiilor Astra Vagoane Arad si Atelierele Grivita, la o valoare finala de 214 milioane lei.
Conform SEAP, contractul este împartit astfel:
Lot 1 – Servicii de reparatie planificata tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala în sistem poliuretanic, la vagoane de calatori seriile 10-70, 10-90, 10-91, total 48 vagoane.
Lot 2 – Servicii de reparatie planificata tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala în sistem poliuretanic, la vagoane de calatori seriile 21-76, 21-86, 84-87, 89-87, 20-87, 21-87, total 206 vagoane.
Lot 3 – Servicii de reparatie planificata tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala în sistem poliuretanic, la vagoane de calatori seriile 22-96, 84-83, 84-96, 84-76, 85-76, 86-76, total 72 vagoane.
Lot 4 — Servicii de reparatie planificata tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala în sistem poliuretanic, la vagoane de calatori
seriile 30-76, 22-76, 83-76, total 45 de vagoane.
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Importante licitații lansate pentru reparat vagoane
Cea mai recenta licitatie lansata vizeaza un numar de
50 de vagoane AVA 200 21-90, în noua serie 21-91,
contract estimat la valoarea de 160 milioane lei, pentru
care vom afla castigatorul pana în luna august.
Tot în perioada aprilie-mai 2019 au fost lansate licitatiile pentru reparatia RTG a 15 vagoane din seriile 19-70
si 21-70, cu o valoare estimata la 10,2 milioane de lei si
termen de atribuire august 2019; si pentru reparatia
RTG a 19 vagoane de dormit seria 71-70, valoarea fiind La finalul anului 2018 a fost lansata licitatia pentru modernizarea ÎCOL a 40 de locomotive LE 5100 kw, singura oferestimata la 8,1 milioane lei pentru 24 de luni.
ta depusa fiind cea a Reloc SA Craiova. Contractul are o valoare estimata la 124,2 milioane lei si o durata de derulare
Luna martie a adus si licitatia pentru reparatia RP la 89 de 24 de luni. Pana la scrierea acestui material înca nu a
de vagoane seria 20-54, cu o valoare estimata la 26,9
fost scoasa vreo locomotiva din modernizare.

milioane lei pentru 24 de luni, atribuirea urmand sa
aiba loc pana în luna iulie 2019. De asemenea, au fost
lansate licitatii pentru servicii de reparatii tip RP pentru 182 de vagoane seriile 26-16/84-16/36-16, estimata valoare 93,3 milioane lei, dar si reparatii tip RP pentru 64 de vagoane seriile 19-83 si 20-83, cu o valoare
estimata la 26,3 milioane lei si termen de derulare 24
de luni. Licitatia pentru reparatii tip RP la vagoanele de
dormit seria 71-31 a fost reluata tot în martie, vizand
60 de vagoane, cu o valoare de 15,8 milioane lei.
Luna februarie a adus reluarea licitatiei pentru reparatie planificata tip RTG la 15 vagoane din seria noua 2176, cu o valoare estimata la 8,7 milioane lei. De asemenea, tot în februarie a fost lansata licitatia pentru reparatii RTG la 41 de vagoane seria 20-76, cu o valoare estimata la 15,7 milioane lei, atribuirea urmand sa aiba
loc pana în luna iunie.

În anul 2017 a fost atribuit contractul pentru servicii de
reparatii planificate tip RR la locomotivele dieselhidraulice LDH 1250 CP, contractul avand o valoare finala
de 47,5 milioane lei pentru un total de 40 de locomotive.
Contractul a fost atribuit SC REMARUL “16 FEBRUARÎE”
SA, aproximativ 10 locomotive fiind deja scoase din reparatia capitala.
Tot la capitolul locomotive diesel, în vara anului 2018, a
fost atribuit contractul pentru reparatii capitale la locomotivele LDH modernizate de 1360CP, licitatia fiind castigata
de Petroutilaj-3DRD S.R.L., pentru suma de 37,3 milioane
lei si reparatia a 39 de locomotive, primele unitati fiind deja aproape finalizate.

Semnat în 2015, contractul pentru reparatia locomotivelor
diesel EGM 621 are valoarea de 76,9 milioane lei, fiind semnat cu Reloc Craiova, pana în prezent fiind scoase din reparatia capitala mai mult de jumatate din locomotivele prevaReparații simple, modernizări și reparații capitale zute în contract. Contractul prevede reparatia tip RR la 57
pentru peste 220 locomotive cu peste 320 milioane
de locomotive, în termen de 48 de luni de la semnarea conlei
tractului.

Provocarea pentru CFR Calatori o reprezinta reparatia
si modernizarea locomotivelor, care în mare parte au
peste 25 de ani vechime, sau sunt modernizate în urma
cu mai mult de 10 ani, fiind necesare de la reparatii
simple cu ridicare pana la modernizari cu înlocuirea
tuturor echipamentelor electrice.

De asemenea, începand cu anul 2016, o parte din locomotivele electrice ale companiei, aproximativ 30, au trecut prin
reparatii tip RR si revopsiri în cadrul sectiilor SCRL ale
companiei, cele mai multe fiind reparate în cadrul SCRL
Brasov, fiind realizate sectii de reparatii si la Ploiesti, Galati
si Cluj Napoca.

Astfel, în vara anului 2018 a fost semnat contractul
pentru reparatia capitala a 20 de locomotive TSAM, din
seria de 29 modernizate cu Softronic Craiova în perioada 2006-2011. Mobilitate.eu a prezentat constant locomotivele scoase din acest proces de reparatie capitala.
Contractul a fost semnat cu Reloc Craiova, avand o valoare de 37,2 milioane lei, pentru 24 de luni.
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DB pregateste trenuri la jumatate de ora pe
ruta Hamburg-Berlin din 2021
Operatorul feroviar german DB a anuntat pe 7 mai ca vor fi lansate servicii
feroviare la jumatate de ora pe ruta Hamburg-Berlin din decembrie 2021,
cu sase trenuri zilnice suplimentare si o crestere cu 20% a capacitatii de
transport.

SNCF dorește să repună în circulație vagoanele originale ale trenului
istoric Orient Express

Astfel, sase noi trenuri ÎCE Hamburg – Berlin vor functiona în fiecare directie, completand serviciile existente Hamburg – Berlin – Halle / Leipzig –
Munchen ÎCE si Hamburg – Berlin – Praga EuroCity. Acest lucru va duce
numarul total de trenuri care leaga cele doua orase la 30 pe zi în fiecare
directie.

SNCF anunta ultima faza a programului de restaurare a trenului istoric Orient-Express ca
Capacitatea de transport va creste de la 30.000 de locuri pe zi în mersul
parte a Vive le Train.
din prezent pana la 36.000 din decembrie 2021. DB afirma ca se afla în
prezent în discutii cu autoritatile regionale de transport din SchleswigÎn 2011, cu dorinta sa pastreze acest patrimo- Holstein, Mecklenburg-Vorpommern (VMV) si Berlin (VBB) privind optiniu feroviar de exceptie, Grupul SNCF a achizi- mizarea mersului trenurilor pentru a oferi servicii suplimentare pe distantionat sapte vagoane saloane istorice mese
te lungi. DB anunta ca serviciul de transport feroviar la jumatate de ora
Pullman din anii 1920 pe care le-au lansat în
este în concordanta cu proiectul Deutschland-Takt, care prevede servicii
restaurare filialei Orient Express a companiei. frecvente interurbane frecvente în întreaga tara.
Acest program de restaurare ambitios tocmai s
-a încheiat cu restaurarea celui de-al saptelea
vagon, 4148, numit Cote d’Azur, dezvaluit pen- CFR Calatori lanseaza licitatia pentru reparatii RR la 21 de
locomotive LDE 621 EGM în valoare de 109 milioane lei
tru prima data la gara Paris-East ca parte a
saptamanii Vive le Train. Dupa mai mult de un
CFR Calatori a lansat licitatia pentru „Reparatie planificata tip RR la LDE
an de restaurare, vagonul 4148, construit în
1929 de catre unitatile industriale Charentais 621 EGM si Alte servicii de reparatii constatate in prezenta Receptiei CFR
din La Rochelle, arata o sofisticare exceptiona- pe fluxul de reparatie tip RR la LDE 621 EGM”, sub forma unor acorduri
la a calatoriilor la bordul marelui Express Eu- cadru cu valoarea de pana la 109 milioane lei. Contractul se va derula timp
ropean în perioada interbelica. Mai mult decat de 36 de luni. Ofertele pot fi depuse pana la data de 28.06.2019, urmand ca
o restaurare, acest vagon a facut obiectul unei atribuirea sa aiba loc pana la data de 28.09.2019. Conform caietului de saradevarate restituiri, deoarece a fost modificat cini, sunt vizate maxim 21 de locomotive.
în anii 1970 în vagon bar. S-a decis sa fie reproiectat în functia sa initiala, adica în vagon
MDRAP a lansat licitatia pentru 9 tramvaie de 18 metri
salon. Cautarea arhivelor istorice a permis repentru orasul Botosani
cuperarea starii sale originale.
Multi meseriasi, detinatori ai unui know-how
unic si care beneficiaza de unele dintre etichetele EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) au
fost asociati cu programul de restaurare. Scaunele cu aripi, cu motivul tesaturii proiectate de
Rene Prou, au fost fabricate la Besse din Neufchateau si covoarele vagoanelor, cu motive
Lalique si Prou, la Royale d’Aubusson. Nuantele fabricarii au fost realizate de Hugues Rambert din Vichy. Panourile din lemn si panourile
incrustate, cu motive exotice Rene Prou, au
fost restaurate de Ateliers Philippe Allemand
din Îssoire, iar inscriptiile de bronz au fost atasate la exteriorul vagoanelor la Turnatoria de
Arta Macheret din Monfort Le Guesnois. Acest
vagon reprezinta o sinteza completa a stilului
Art Deco aplicat unui mijloc de transport. Este
o adevarata bijuterie dedicata calatoriei ridicate la rangul de arta.

MDRAP a lansat licitatia pentru „Achizitionarea a 9 tramvaie unidirectionale cu lungimea de cca.18m destinate transportului public urban de calatori”, vagoane ce sunt destinate orasului Botosani. Valoarea contractului
este de pana la 72 milioane de lei, fonduri alocate prin Programul Operational Regional – POR. Achizitia se realizeaza in conformitate cu protocolul
de asociere dintre Municipiul Botosani si Ministerul Dezvolarii Regionale
si Administratiei Publice si HCL 247/27.07.2018 a Consiliului Local Botosani. Tramvaiele vor fi livrate în termen de 24 de luni de la semnarea contractului. Ofertele pot fi depuse pana la data de 03.06.2019, urmand ca
atribuirea sa aiba loc pana la data de 03.12.2019. Tramvaiele vor fi alocate
liniilor 101 si 102 din Botosani.
Grupul PPF anunta vanzarea a 10% din actiunile sale în Grupul Skoda
Grupul PPF anunta ca a vandut o participatie de 10% în compania de inginerie Skoda Group catre o entitate controlata de Michal Korecky. Michal
Korecky este membru al Consiliului de Supraveghere al Skoda Transport,
fiind membru al consiliilor de supraveghere ale mai multor companii strategice ale Grupului Skoda. Pozitia lui Michal Korecky va ramane neexecutiva. În calitate de actionar minoritar, el va oferi grupului Skoda experienta sa bogata si expertiza inginerie.
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Rusia îndeamna companiile feroviare care opereaza în spatiul de
1520mm sa creasca viteza si calitatea serviciului de calatori pentru cresterea volumului de trafic
Traficul international de calatori pe caile ferate din Comunitatea Statelor Îndependente (CSÎ) s-a ridicat la 18,6 milioane de persoane în 2018. Numarul pasagerilor a
crescut astfel cu 0,7% în 2018 fata de anul precedent, a declarat Oleg Belozerov,
Chief Executive Officer si Presedinte al Consiliului din Caile Ferate Ruse. Aceasta a
fost prima crestere în ultimii ani. Belozerov s-a adresat celei de-a 70-a reuniuni a
Consiliului pentru transportul feroviar al statelor membre ale Commonwealth-ului,
care se desfasoara în prezent la Helsinki.
Seful Cailor Ferate Ruse a remarcat ca, în ultimii sapte ani, traficul international de calatori în reteaua feroviara a tarilor
CSÎ a scazut mai mult de trei ori, însa în 2017-2018 numarul calatorilor s-a stabilizat. Acesta a subliniat ca reducerea timpului de parcurs al trenurilor de pasageri pe trasee, inclusiv prin accelerarea si optimizarea procedurilor de control la
punctele de trecere a frontierei, precum si satisfacerea cerintelor sporite pentru confort, au fost cele mai importante sarcini cu care se confrunta caile ferate care opereaza în gabaritul de 1520 mm.
CEO-ul Companiei a remarcat, de asemenea, ca punerea în aplicare a calendarului trenurilor de calatori în anul curent s-a
îmbunatatit fata de aceeasi perioada din 2017. De exemplu, timpul trenurilor internationale de calatori care trebuiau sa se
opreasca la frontiere a scazut cu peste 30 de minute.
“As solicita administratiilor feroviare sa ia masuri tehnologice pentru a consolida controlul calitatii instruirii pentru trenurile internationale, precum si pentru a îmbunatati executarea instructiunilor oficiale si a regulilor de transport de catre
echipele de trenuri”, a declarat Oleg Belozerov.
La reuniune s-a constatat ca, în conformitate cu actualul calendar, care a fost introdus în decembrie 2018, numarul trenurilor internationale a crescut pentru prima data din 2007, cu 116 de perechi acum în serviciu.
În cadrul elaborarii calendarului pentru 2019-2020, care va intra în vigoare la 8 decembrie 2019, se preconizeaza majorarea numarului la 119 perechi. Acest lucru a devenit posibil datorita actiunilor coordonate ale administratiilor feroviare de
a îmbunatati eficienta transportului si de a gasi solutii reciproc avantajoase pentru a obtine rezultate financiare pozitive.

STB achiziționează sistemele de tracțiune pentru modernizarea a 12 tramvaie V3A
STB a lansat licitatia pentru „Sistem de actionare cu invertoare trifazate si motoare asincrone pentru vagoane de tramvai”,
cu o valoare de 6,3 milioane lei. Ofertele pot fi depuse pana la data de 18.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la
data de 18.09.2019. Contractul prevede livrarea a pana la 12 seturi de sisteme de tractiune pentru vagoanele V3A aflate în
curs de modernizare în cadrul uzinelor STB. Setul cuprinde invertoarele de tractiune, sistemele de control si comanda, motoarele asincrone, traductoarele si controlerele tramvaielor. Garantia echipamentelor va fi de 60 de luni de la punerea în
exploatare a tramvaielor.

MDRAP achiziționează 70 de autobuze electrice pentru Iași, Neamț, Târgu Mureș și Tulcea
MDRAP a lansat licitatia pentru achizitia „Achizitionarea de 70 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile în conditii de deal,” cu o valoare de 160 milioane lei.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 17.07.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la data de 17.01.2010.
Conform SEAP, cele 4 loturi sunt împartite astfel:
– Lotul nr. 1: Municipiul Îasi – Achizitionarea de 24 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile în conditii de deal, 24 statii de încarcare lenta si 7 statii de încarcare
rapida.
– Lotul nr. 2: Consiliul Judetean Neamt – Achizitionarea de 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile în conditii de deal, 21 statii de încarcare lenta si 7 statii de
încarcare rapida;
– Lotul nr. 3: Municipiul Targu Mures – Achizitionarea de 15 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile în conditii de deal, 15 statii de încarcare lenta si 5 statii de
încarcare rapida.
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CFR Înfrastructura lucreaza între Cluj si Dej pentru a se circula cu 100 km/h
CFR ÎNFRASTRUCTURA transmite într-un comunicat faptul ca se
executa lucrari la infrastructura feroviara pentru cresterea vitezei
de circulatie la 100 km/h, între Jucu si Bontida (fir Î), parte a proiectului de crestere a vitezei între Cluj Napoca si Dej.
Sucursala Regionala CF Cluj a demarat programul de întretinere
periodica si consolidare a infrastructurii feroviare, în regie proprie,
pentru ridicarea restrictiei de viteza de la 70 km/h la 100 km/h, pe
intervalul de statii Jucu – Bontida (fir Î, km 9+633-15+428), prin
lucrari de ciuruire intergrala, buraj mecanizat, profilat si stabilizat
piatra sparta în linie curenta. De asemenea, în cadrul programului
de reparatii vor fi înlocuite sinele si traversele uzate, iar vegatatie
va fi taiata pe întregul traseu.

Fotoreportaj: Un an de autobuze electrice
Solaris Urbino 12 în Cluj Napoca

Ministerul Transporturilor prelungeste din nou
termenul de revizie al vagoanelor de calatori
pentru a putea trece peste sezonul estival

Lansate pe 31 mai 2018, primele autobuze electrice fac
senzatie pe strazile din Cluj Napoca, circuland zilnic pe
traseele 27, 28, 33, 41 si 47. Mai mult, anul 2019 a mai
adus un lot de 12 autobuze, acestea fiind acum seria 201
-223, urmand ca alte 18 autobuze sa fie livrate la Cluj
Napoca în cursul acestui an. Mobilitate.eu a fost prezent
si la inaugurare, dar si zilele acestea cand autobuzele
împlinesc un an de exploatare. Mai departe o scurta galerie foto, unde am inclus si autobuze din seria 212-223
sosite în 2019.

Ministerul Transporturilor a publicat „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1817/2005
pentru aprobarea Înstructiunilor privind revizia tehnica si întretinerea vagoanelor în exploatare – nr.250.”
Avand în vedere situatia dificila a parcului de vagoane al Societatii
Nationale de Transport Feroviar de Calatori ,,C.F.R. Calatori” S.A.,
respectiv faptul ca societatea nu a putut asigura capacitatea de transport solicitata în raport cu cererea existenta, precum si avand în
vedere faptul ca cererea de transport va creste pe perioada verii, se
propune prelungirea termenului de reparatie planificata de tip RTG
sau RP cu cel mult trei luni calendaristice pentru vagoanele de calatori scadente la aceste reparatii în perioada 1 iulie – 30 septembrie
2019, fara a depasi data limita de circulatie 30 septembrie 2019.
În vederea mentinerii în continuare a unui grad ridicat de siguranta
a circulatiei precum si a sigurantei calitatii serviciilor, propunem
modificarea art. 22 alin. (8) din Anexa Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Înstructiunilor privind revizia tehnica si întretinerea vagoanelor în exploatare – nr.250, în sensul prelungirii normei de timp la
care se efectueaza reparatiile planificate de tip revizie tehnica generala – RTG sau de tip reparatie planificata – RP la vagoanele de calatori cu cel mult trei luni calendaristice. Prevederile sunt aplicabile
vagoanelor de calatori scadente la aceste tipuri de reparatii în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2019, fara a depasi data limita de circulatie 30 septembrie 2019, în conditiile mentinerii unui nivel ridicat
de siguranta în exploatare, a sigurantei si calitatii serviciilor publice
de transport, precum si prin aplicarea urmatoarelor masuri:

CFR SA liciteaza lucrari de mentenanta pe
linia Bucuresti – Campina – Predeal

CFR SA a lansat licitatia pentru „Lucrari de intretinere
si reparatie Coridor ÎV PanEuropean tronson Bucuresti
– Campina – Predeal ( pret inclus materiale , manopera ) fara utilaje grele de cale”, cu o valoare estimata la
– efectuarea unei revizii planificate de tip revizie tehnica intermedi- 1,9 milioane lei. Contractul prevede „Lucrari de intretiara – RTÎ 2 în subunitatile proprii operatorului de transport ferovi- nere si reparatie care constau in inlocuiri de aparate de
ar, mentionate în anexa la Certificatul ERÎ pentru efectuarea acestui cale , piese pentru aparate de cale , JÎL –uri , traverse
tip de serviciu, pe baza unei specificatii tehnice avizate de Autorita- din beton armat , sina conform”. Contractul este împartea Feroviara Romana – AFER;
tit în doua loturi, Bucuresti Nord – Brazi si Brazi – Campina – Predeal.
– vagoanele de calatori la care se va aplica majorarea normei de
timp pentru termenul de reparatie planificata de tip revizie tehnica
generala – RTG sau de tip reparatie planificata – RP vor circula numai în trenurile de calatori din traficul intern, cu o viteza maxima de
circulatie de maximum 140km/h conform livretelor de mers.

Ofertele pot fi depuse pana la data de 27.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la data de
27.10.2019.
13

Andrei Creci STB SA: STB reia producția
de tramvaie Bucur LF în cadrul URAC
Directorul general STB SA, Andrei Creci, a declarat în cadrul evenimentului „Depoul Militari – 45 de ani”, ca STB SA a facut progrese
importante în reluarea productiei de tramvaie concept propriu, modelul Bucur LF, la URAC fiind reluata productia, dupa ce în 2016 a
fost scos în traseu ultimul tramvai produs. Lansat în anul 2006, proiectul Bucur LF a fost conturat în anul 2009 cand primul tramvai a
fost introdus în exploatare comerciala dupa mai mult timp de probe
si omologare. Tramvaiul Bucur LF a intrat în productie de serie din
2010, fiind produse 15 tramvaie pana în 2016, numarul mic fiind
cauzat în special de lipsa unei finantari constante. Acum, în prima
etapa, STB SA doreste sa produca 18 tramvaie, primul vagon fiind
asteptat în prima parte a anului 2020. Valoarea celor 18 tramvaie
aprobata în buget este de 134,1 milioane lei. Conform directorului
general, tramvaiele vor avea o serie de îmbunatatiri constructive si
vor fi echipate cu aer conditionat în salonul calatorilor. Ultimele 3
tramvaie produse în 2015-2016 au fost echipate cu aer conditionat
în salon. Mai mult, într-un program de investitii pentru 2019-2021, a
fost aprobata suma de 88,6 milioane lei pentru lucrari de modernizare si echipare a URAC, Uzina de Reparatii Atelierele Centrale.

Licitatia pentru 100 de tramvaie noi în Bucuresti a trecut de etapa de evaluare tehnica a
ofertelor Astra/Durmazlar

Primaria Capitalei anunta ca licitatia pentru 100 de
tramvaie noi a depasit etapa de evaluare tehnica. În
cadrul licitatiei au depus oferta doar doua companii,
respectiv ASTRA VAGOANE CALATORÎ SA si DURMAZLAR MAKÎNE SAN VE TÎC A.S. Depasirea etapei
Aura Raducu ADTPBÎ Bucuresti: Gara de Nord ar putea fi înseamna ca cel putin un ofertant s-a calificat pentru
modernizata printr-un PPP iar centura feroviara a capita- a intra în evaluarea financiara.
lei trebuie sa devina o investitie prioritara
Prezenta la Conferinta Focus Bucuresti, sesiunea Înfrastructura de
transport: provocari si solutii inteligente, doamna Aura Raducu, director în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Întercomunitara pentru
Transport Public Bucuresti – Îlfov, ADTPBÎ, a prezentat mai multe
aspecte ce tin de reteaua de transport public si extinderea acesteia,
inclusiv cu zona inelului feroviar al orasului.
Conform acesteia, infrastructura actuala ar putea fi activata pentru
circulatia trenurilor de calatori, dar este necesara o planificare nu
doar a traseului feroviar, ci si a întregii retele de transport public
urban si regional, pentru a exista linii, în special de tramvai, care sa
lege interiorul orasului de statiile de cale ferata din jurul orasului.
Conform acesteia, tronsonul Bucuresti Nord – Pipera este unul modernizat si ar putea fi utilizat pentru transportul calatorilor în aglomerata zona de birouri Pipera, unde deja metroul nu mai face fata,
iar reteaua de tramvai va fi închisa o perioada pentru modernizare.
În acest context, doamna Aura Raducu a adus în discutie si proiectele
pe baza PPP, Parteneriat Public-Privat, pentru o crestere a nivelului
investitiilor private în infrastructura publica, fiind data ca exemplu
Gara de Nord, unde într-un eventual PPP, un investitor ar putea moderniza gara în colaborare cu CFR SA, în timp ce ar putea utiliza spatiile adiacente pentru constructia unui centru comercial sau centru

În prezent, a fost elaborat Procesul verbal de evaluare a propunerilor tehnice si încarcat în SÎCAP, în vederea validarii de catre Agentia Nationala pentru
Achizitii Publice (ANAP). Îmediat ce se va obtine validarea de catre ANAP, Comisia de evaluare va continua evaluarea ofertelor admisibile prin evaluarea
propunerilor financiare, mai spune comunicatul
PMB.
Reamintim ca Primaria Municipiului Bucuresti a publicat in SÎCAP, pe data de 11 decembrie 2018, anuntul pentru achizita celor 100 de tramvaie, valoarea
estimata a contractului fiind de 845,68 milioane lei
(180 de milioane de euro).
Este vorba despre achizitionarea a 100 de tramvaie
si echipamente necesare imbunatatirii transportului
public de calatori pe traseele 1, 10, 21, 25, 32,40, 41
si 55.
Cele 100 de tramvaie noi vor avea podeaua complet
coborata pe toata lungimea vehiculului, din gama de
36 m, cu minim 5 usi duble, dotate cu echipament de
climatizare destinat asigurarii atat a aerului conditionat, cat si a încalzirii salonului pasageri. Sistemul va oferi posibilitatea reglarii, atat a temperaturii, cat si a debitului de aer.

De asemenea, prin documentatia de achizitie s-a solicitat ca tramvaiele sa aiba o capacitate de cel putin
220 de calatori total, din care minim 56 pe scaune, sa
aiba nivel de zgomot redus, instalatie de supraveghere video, echipamente pentru validarea carduri14 lor.

Reportaj: Muzeul Locomotivelor
Dej a debutat oficial odată cu
Noaptea Muzeelor 2019

Vizitatorii au putut viziona locomotivele cu aburi expuse în
depou si chiar au putut urca în cabina locomotivei 1493, cel
mai nou exponat al muzeului, expus si restaurat în anul
2018. Locomotiva 1493 a fost adusa din parcul depoului Sibiu, restaurata si expusa în Dej, aceasta fiind produsa în anul
1894 de Henschel Sohn Kassel. O alta locomotiva impresionanta prezenta în muzeul Dej este locomotiva prototip diesel
-electrica DE241.001-002, produsa în anul 1938 de catre
Sulzer AG, fiind cea mai puternica locomotiva de acest tip
construita la acea data, fiind realizata pentru a creste puterea de transport pe sectia Campina – Brasov. Are o putere de
2x2200CP, viteza maxima de 100 km/h si echipamente de la
Brown Boveri – Baden si Henschel und Sohn – Kassel. Locomotiva a fost utilizata mai multe perioade pe post de generator de energie electrica, atat în zona Bucuresti Grivita cat si
în depoul Dej.
Un punct de atractie lansat în premiera este al doilea vagon
muzeu, organizat într-un vagon restaurat, fabricat în anul
1918 la Ganz Budapesta, alaturi de primul vagon, restaurat
si organizat începand cu 2012, un fost vagon postal produs
în anul 1913. Cele doua vagoane gazduiesc o impresionanta
colectie de piese si echipamente ale locomotivelor si ale materialului rulant feroviar, imagini istorice, carti si documente
cu tematica feroviara, precum si o serie de machete feroviare. În timpul expozitiei au fost adunate mai multe machete
confectionate în ultimii ani în Atelierul Andrei Marian, comandate de angajati ai depoului. Colectia de machete cuprinde primele locomotive electrice si diesel ale depoului Dej,
reprezentate de EA 350 si DA 330.

Înitiat înca dinainte de anul 2000, muzeul locomotivelor de la
depoul Dej Triaj a devenit unul oficial, fiind înfiintat oficial si
legal în luna octombrie 2018, dupa ce toate procedurile legale
au fost parcurse, iar presedintele Romaniei a semnat
„Decretul privind promulgarea Legii pentru înfiintarea Centrului Muzeal al Locomotivelor”. Odata cu acest pas important, muzeul va putea fi accesibil circuitelor turistice si va putea gazdui evenimente publice cu tematica feroviara, în timp
ce noul statut va ajuta la obtinerea mai usoara a fondurilor
necesare restaurarii locomotivelor si a exponatelor cu valoare istorica.
Noaptea Muzeelor 2019 a adus lansarea oficiala a noului muzeu, în cadrul unui eveniment derulat între orele 19.00 –
23.00 la care au participat mai multe sute de persoane, de la
pasionati, vizitatori veniti din Dej si chiar din alte localitati,
un grup de pasionati ai transportului public sosit din Cluj Napoca, pana la oficialitatile locale si reprezentanti ai CENAFER
Bucuresti. Printre cele mai importante personalitati prezente
enumeram initiatorul si sustinatorul proiectului, deputatul
Cornel Îtu, directorul CENAFER Bucuresti, Otoiu Marcel, precum si viceprimarul municipiului Dej, Teodora Muncelean.
Evenimentul a fost sponsorizat din punct de vedere al promovarii si sonorizarii de catre Magic Star Studio, cu sustinerea
domnului Blajan Vasile. Primaria Dej a pus la dispozitie doua
curse cu autobuze din zona centrala a orasului catre depou,
pentru a facilita transportul vizitatorilor.

Înitiatorul si sustinatorul proiectului, domnul Florin Nan, care lucreaza la administrarea si restaurarea locomotivelor din
cadrul muzeului înca de la începuturi, a fost gazda evenimentului, realizand o scurta prezentare a celor mai importante
locomotive aflate în muzeu, cea mai impresionanta fiind locomotiva 151.002, produsa în anul 1941 la uzinele Malaxa, cea
mai puternica din Romania la acel moment, cu o putere de
2600 CP si capacitatea de a remorca peste 3000 de tone, au
fost produse doar doua unitati, prima din anul 1939 explodand sub exploatarea URSS, unde a ajuns ca o compensatie de
În final, evenimentul a fost un succes, deschizand astfel ofici- razboi. De asemenea, locomotiva 231.050, Pacific, este un moal Muzeul Locomotivelor din Dej, un loc care în viitorul apro- del ce a fost cel mai rapid al CFR, atingand viteze de pana la
piat vom vedea evenimente si schimbari interesante. Mobili- 126 km/h, fiind restaurata în anul 1972 si expusa la Dej din
tate.eu sustine si promoveaza Muzeul Locomotivelor din Dej anul 1998. În cadrul evenimentului a fost instalat un ecran pe
cu speranta ca factorii de decizie vor asigura o evolutie pozi- care au rulat filme cu locomotive cu aburi si alte informatii
tiva si vor sustine promotorii proiectului.
despre istoria feroviara.
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Primăria Capitalei a semnat contractele pentru
finanțarea achiziției de autobuze electrice, hibride, achiziția de tramvaie și modernizarea liniei de
tramvai pe Vasile Milea
Primaria Capitalei anunta semnarea contractelor de finantare din fonduri europene aferente a 11 proiecte depuse în cadrul Programului
Operational Regional (POR) 2014 – 2020. Proiectele vizeaza achizitia a
80 de tramvaie, 100 de autobuze electrice precum si modernizarea unui
tronson de 1,1 km cale dubla linie de tramvai pe Bd. Vasile Milea.
Au fost semnate 11 contracte de finantare în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, în valoare totala de aprox. 230 de milioane
de euro, din care valoarea finantarii nerambursabile este de peste 177
milioane euro. Cu aceste fonduri se vor achizitiona 80 de tramvaie noi,
100 de autobuze electrice si va fi modernizata linia de tramvai de pe bd.
Vasile Milea.

Reportaj: Depoul STB Militari sarbatoreste
45 de ani de activitate fiind pregatit pentru primirea noilor tramvaie

În cadrul unui eveniment organizat de Sindicatul
Transportatorilor Bucuresti si STB, au fost sarbatoriti
Alte doua contracte de finantare pe POR au fost deja semnate în luna
cei 45 de ani de exploatare ai depoului Militari si 46
octombrie, respectiv decembrie 2018 si vizeaza achizitia a 20 de tramde ai de exploatare a tramvaielor Tatra T4R în Bucuvaie pentru liniile 55 si 40.Valoarea totala a celor 2 proiecte este de
aprox. 42 milioane euro, iar valoarea finantarii nerambursabile este de resti. Evenimentul a fost unul intern, dedicat angajatiaprox. 34 milioane euro. Valoarea totala a acestor 13 proiecte depuse în lor, oficialitatilor si a fostilor angajati ce au fost invicadrul POR este de peste 272 milioane euro, iar finantarea nerambursa- tati pentru o scurta discutie si vizionarea unor filme
bila depaseste 212 milioane euro.
cu caracter istoric, unde a fost prezentata evolutia
depoului Militari, a parcului acestuia, a tramvaielor
Tatra T4R si modernizarea depoului. Printre invitatii
Primaria Capitalei anunta ca sunt în derulare si cele doua proceduri de
achizitie publica pentru 100 de troleibuze noi (lansata februarie 2019) speciali prezenti, care au si avut scurte discursuri, se
si 130 de autobuze hibrid (martie 2019), valoarea estimata a achizitiilor numara Vasile Petrariu, presedinte al Sindicatului
fiind de peste 96 milioane euro, peste 71 de milioane fiind finantare
Transportatorilor Bucuresti, Geani Dabu, director în
nerambursabila de la Fondul de Mediu. Ambele proceduri sunt în etapa cadrul diviziei transport electric a STB SA, Andrei
de evaluare tehnica a ofertelor.
Creci, directorul general al STB SA, Adrian Sorin Mihail, director Asociatia de Dezvoltare Întercomunitara
De asemenea, potrivit directorului Directiei Generale Management Pro- pentru Transport Public Bucuresti – Îlfov si Mihai Teiecte cu Finantare Externa din cadrul Primariei Capitalei, Monica Manodorescu, director în cadrul directiei de transporturi
dru, din cele 11 proiecte ale caror contracte de finantare au fost semna- în cadrul Primariei Capitalei.
te astazi: “6 vizeaza achizitia a 100 de tramvaie noi din gama de 36 m,
(respectiv proiectele aferente liniilor de tramvai 1, 10, 21, 25, 32 si 41).
Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare a celor 100 de tramvaie a fost demarata în decembrie 2018.

Toti vorbitorii au mentionat importantele proiecte si
investitiile în transportul public din Bucuresti, în special prin modernizarea parcului circulant cu 400 de
autobuze moderne noi, 100 de tramvaie aflate în curs
În prezent, a fost elaborat Procesul verbal de evaluare a propunerilor
tehnice si încarcat în SÎCAP, în vederea validarii de catre Agentia Natio- de contractare, licitatia intrand în faza de evaluare
tehnica, 130 de autobuze hibrid, unde licitatia se afla
nala pentru Achizitii Publice (ANAP). Îmediat ce se va obtine validarea
de catre ANAP, Comisia de evaluare va continua evaluarea ofertelor ad- în evaluare tehnica, 100 de autobuze electrice unde
licitatia se afla în faza de depunere a ofertelor si 100
misibile prin evaluarea propunerilor financiare.
de troleibuze cu autonomie, unde licitatia merge spre
evaluarea financiara. De asemenea a fost mentionata
Alte 4 proiecte vizeaza achizitia a 100 autobuze electrice noi din gama
importanta pregatirii unor noi licitatii pentru troleide 12 m necesare îmbunatatirii transportului public de calatori pe 14
trasee din Capitala; (pentru 14 linii de autobuz: 173, 311, 336, 381, 601, buze si autobuze, pentru a fi lansate în urmatorul an.
Proiectele de modernizare a infrastructurii sunt si ele
300, 330, 335, 312, 313, 368, 385, 137 si 138). Procedura de achizitie
pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice avansate, fiind pregatita modernizarea liniei pe Bulea fost demarata în martie 2019. Termenul de depunere a ofertelor este
vardele Basarabia si Vasile Milea, dar si pregatita lan07.06.2019.
sarea licitatiei pentru modernizarea refugiilor pentru
calatori, o zona cu multe deficiente si disconfort pentru calatori. De asemenea este importanta mentiunea
De asemenea, un alt proiect vizeaza modernizarea unui tronson de 1,1
legata de reluarea productiei de tramvaie la URAC,
km cale dubla linie de tramvai pe Bd. Vasile Milea – valoarea totala a
proiectului este de 5.9 milioane euro. Licitatia va fi lansata dupa defini- fiind lansat lucrul la un lot de 18 tramvaie Bucur LF,
tivarea proiectului tehnic.
primele vagoane urmand sa intre pe trasee în primavara anului 2020. A fost mentionata importanta modernizarii infrastructurii pe traseele unde vor circula
noile tramvaie, urmand ca abia dupa 2021 sa fie demarat un proces care sa includa si modernizarea depourilor si autobazelor.
16

CFR SA a lansat licitatia studiului de fezabilitate pentru
modernizarea a 8 statii de cale ferata aflate pe raza sucursalei Cluj Napoca

CFR SA a lansat licitatia pentru „Studiu de fezabilitate
aferent obiectivului de investitii,, Modernizare/
reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania” – Sucursala Regionala CF Cluj – 8 loturi”, în valoare de 3,1
milioane lei. Ofertele pot fi depuse pana la data de
27.06.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la
data de 27.10.2019. Statiile selectionate in proiect situate pe raza Sucursalei Regionala CF Cluj sunt: Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Calatori, Beclean pe Somes, Valea lui Mihai, Carei, Salonta.

Asociatia pentru Transport Întermodal din Europa:
Transportul combinat feroviar-auto a crescut cu 5%
fata de anul trecut dar necesita o directiva mai buna
Statisticile privind performantele intermodale colectate de
UÎRR, de la 39 de membri din 18 tari europene, reflecta o
performanta decisiva în ceea ce priveste numarul de transporturi prin intermediul transportului combinat. Acestea
au atins un nivel istoric de 8,6 milioane de TEU (sau 4,3 milioane de transporturi UÎRR) în 2018. Aceasta a reprezentat
o crestere de aproape 5% fata de anul precedent. Cresterea
a fost partial determinata de consolidarea sectoriala unica
si, partial, de cresterea organica a membrilor.
Raportul UÎRR 2018-191, adoptat în cadrul Adunarii Generale din 16 mai 2019, ofera detalii despre modul în care
transportul combinat european a avut loc în 2018, despre
provocarile care au fost, precum si despre factorii care vor
determina urmatorii ani. Transportul combinat este cel mai
bine plasat pentru a umple trenurile de marfa durabile din
punct de vedere ecologic (electric) prin deplasarea la calea
ferata a marfurilor transportate în prezent în camioane de
lunga distanta. Cu toate acestea, acest potential nu va fi
atins fara modificarea progresiva a Directivei privind transportul combinat, care ar trebui sa ofere un cadru european
de reglementare armonizat pentru functionarea acestui
serviciu tipic de trecere a frontierei – esential pentru atingerea obiectivelor COP21 privind clima.

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative si reglementarile specifice infrastructurii feroviare, in vederea prezentarii
unui proiect matur , care sa corespunda celei mai eficiente solutii din punct de vedere tehnico-economic, pentru care sa se aprobe asigurarea sursei de finantare
pentru implementarea obiectivului de investitie, cu respectarea parametrilor tehnici impusi de standardele si
legislatia europeana/internationala in vigoare, inclusiv
pentru modernizarea/reabilitarea statiilor de cale ferata.
CFR SA liciteaza studiile de fezabilitate pentru modernizarea statiilor Targu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiasi, Rosiori si Piatra Olt în cadrul proiectului de modernizare a
47 de statii de cale ferata
CFR SA a lansat licitatia pentru „elaborarea Studiului de
Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative
şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui
proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente
soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru
care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru
implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea
parametrilor tehnici impusi de standardele si legislatia
europeana/internationala in vigoare, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea statiilor de cale ferata. Statiile
selectionate in proiect situate pe raza Sucursalei Regionala CF Craiova, sunt: statia Tg.Jiu, Alexandria, Caracal,
Filiasi, Rosiori Nord, Piatra Olt.”

Cu o zi înaintea Adunarii Generale, membrii UÎRR au organizat un atelier amplu cu oficialii Comisiei Europene din
cadrul DG MOVE pentru a discuta provocarile care urmeaza
si pentru a lua în considerare masurile necesare pentru îmbunatatirea performantei de calitate a transportului feroviar de marfa, pentru a crea o reglementare echitabila, neutra
din punct de vedere al modului de functionare mediu si
pentru a sprijini consolidarea transportului combinat în
perioada legislativa din 2019-2024.
Proiectul are valoarea de 2,3 milioane lei, termenul de

realizare a studiilor fiind de 6 luni. Ofertele pot fi depuUÎRR, ca asociatie a transportului intermodal european, si-a se pana la data de 01.07.2019, atribuirea urmand sa aidezvoltat calitatea de membru prin adaugarea a trei noi
ba loc pana la data de 01.11.2019.

membri – Metrans, VÎÎA si WienCont, patru noi parteneri
tehnologici – Combipass, GATX Europa, Railwatch si WielSursa de finantare va fi asigurata din cadrul Titlului de
ton, si semnand memorandumuri cu doua asociatii nationale – Grupul de marfa al Regatului Unit si USER al Romaniei, Cheltuiala 58 Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe
Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014în anul 2018.

2020, obiectivul fiind propus pentru finantare din PO-
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Prezentare si istoric: Locomotiva cu abur 1493
produsa în 1894 si restaurata la Dej în 2018
Anul trecut, depoul Dej a preluat de la Sibiu locomotiva cu abur
1493, aceasta fiind restaurata în cadrul atelierelor din Dej. Din pacate, la fel ca in restul cazurilor, pentru a fi factionala trebuie refacut
cazanul, lucru care in Romania nu se mai poate întampla din cauza
lipsei personalului specializat si a unitatilor specializate, operatiunea fiind posibila la o uzina din Germania. Locomotiva a fost produsa în anul 1894 la Henschel Sohn Kassel. Locomotiva are o viteza
maxima de 73 km/h, fiind construita în baza unui ghid transmis de
inginerul G. Cosmovici, pentru ca locomotivele din aceasta serie sa
poata remorca trenuri mixte. Locomotiva are lungimea între tampoane de 14.320 mm, 3 roti cuplate cu diametrul de 1.468 mm si o
capacitate de transport de 2,837 tone de pacura, 9 mc de apa si 3
tone de carbune sau lemne. Ultima restaurare a locomotivei 1493 a
avut loc în anul 1994 la depoul Bucuresti Triaj. fiind expusa în Gara
Baneasa cu ocazia împlinirii a 125 ani de la inaugurarea liniei Bucuresti Filaret – Giurgiu. Locomotiva face parte din tezaurul national în
urma unui ordin semnat la 31 iulie 2009.

A fost atribuit contractul pentru modernizarea unei părți din rețeaua de tramvai din Galați
Primaria Galati a atribuit contractul pentru „Modernizare linii de tramvai si carosabil strada Siderurgistilor si 1 Decembrie
1918”, în valoare finala de 89,1 milioane de lei. Sursele de finantare sunt: Fondurile europene nerambursabile – 85%; Bugetul national – 13 %; Bugetul local- 2%. Contractul a fost atribuit firmei TANCRAD. Termenul de executie este de 24 de luni.
Conform SEAP, proiectantul va furniza: PT, CS, Deviz general, Înstructiuni pentru comportarea în timp, Lista cantitatilor de
lucrari, Planul de sanatate si securitate în munca, Grafice de executie a lucrarilor de constructii, Asigurarea suportului tehnic daca este necesar, în timpul perioadei de Notificare a defectelor (perioada de buna executie), Asistenta tehnica pe perioada executiei.
Primăria Capitalei lansează licitația pentru modernizarea a 2000 de stații de autobuz și tramvai din București
Primaria Capitalei a lansat licitatia pentru un acord cadru ce vizeaza modernizarea si extinderea statiilor de transport public din Bucuresti. Conform SEAP, contractul prevede „Achizitie de elemente constructive pentru mobilier urban, respectiv
adaposturi modulare pentru statii de tramvai, statii de troleibuz si statii de autobuz, cu montajul inclus”, conform cerintelor
din caietul de sarcini. Valoarea totala estimata a Acordului cadru este de 88.731.440,00 LEÎ fara TVA. Cantitatea minima ce
urmeaza a fi achizitionata în baza acordului-cadru: 500 buc; Cantitatea maxima ce urmeaza a fi achizitionata în baza acordului-cadru: 2000 buc; Valoarea minima estimata a contractului subsecvent este de 13.309.716,00 lei fara TVA Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este de 26.619.432,00 lei fara TVA Cantitatea celui mai mic contract subsecvent este
de 300 buc; Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este de 600 buc; Se vor încheia estimativ 4 (patru) contracte subsecvente, in functie de necesitatile Autoritatii contractante.” Ofertele pot fi depuse pana la data de 30.07.2019, urmand ca
atribuirea sa aiba loc pana la data de 30.12.2019. Fondurile sunt asigurate din buget local. Termenul de executie este de 4
ani, iar conform celor 4 contracte subsecvente, cel mai probabil este vorba de un contract pentru fiecare an.

CFR SA licitează lucrările anuale de întreținere pe Coridorul IV PanEuropean tronsonul București – Lehliu
CFR SA a lansat licitatia pentru „Lucrari de intretinere si reparatie Coridor ÎV PanEuropean tronson Bucuresti – Lehliu
( pret inclus materiale , manopera ) fara utilaje grele de cale”, care constau în „Lucrari de intretinere si reparatie care constau in inlocuiri de piese pentru aparate de cale , JÎL –uri , traverse normale din lemn , traverse speciale din lemn , sina , tirfoane B2 , placute de cauciuc , taiere vegetatie conform Caiet de sarcini si anexe,” contract ce are valoarea estimata la 1,2
milioane lei si o durata de 4 luni.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 01.07.2019, urmand ca atribuirea sa aiba loc pana la data de 01.11.2019.
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Primaria Arad si Astra Vagoane Arad au semnat
contractul pentru 28 de tramvaie Astra Împerio
Primaria Arad anunta semnarea contractului pentru 28
de tramvaie noi, produse de Astra Vagoane Arad, model
Astra Împerio, construite cu licenta Siemens. Aradul deja
are 6 vagoane de acest tip în exploatare. Astra Arad a mai
castigat licitatii pentru tramvaie noi în Oradea, Cluj Napoca si Galati, fiind printre cei 2 ofertanti si la Bucuresti.
Primaria Arad a lansat în decembrie licitatia pentru un
„Contract de furnizare tramvaie noi finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.1-Mobilitate Urbana Durabila, conform
cerintelor caietului de sarcini . Obiectul acizitiei îl constituie achizitionarea a 10 buc. tramvaie noi a caror valoare
estimata este de 73.036.638 lei fara TVA, cu posibilitatea,
ca în perioada de derulare a acestuia (4 ani), autoritatea
sa poata achizitiona în baza acestuia, suplimentar, înca o
cantitate de maxim 18 buc tramvaie noi, cu aceleasi caracteristici cu cele ofertate sau superioare, la acelasi pret
unitar cu cele ofertate. Achizitionarea cantitatilor suplimentare (maxim 18 buc.) se vor realiza în durata contractului (4 ani), prin încheierea unui act aditional, autoritatea contractanta stabilind în acest sens în propunerea de
contract o clauza de revizuire în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera a din Legea 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, fara a organiza o procedura competitiva. Valoarea totala estimata a contractului este de 202.196.166 lei fara TVA, valoare care cuprinde valoarea estimata a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (10 buc.) inclusiv cantitatile suplimentare de tramvaie noi (18 buc.) care vor putea fi achizitionate în baza clauzei de revizuire specificata în propunerea
de contract. – Licitatie deschisa, cu incheierea unui contract cu o durata de patru ani. Finantarea se va realiza în
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 si
din bugetul local”, conform anuntului postat pe SEAP.

Metrorex București a deschis noul acces
al stației Tineretului
Astazi, 30.05.2019, a fost deschis noul acces de metrou de
la statia Tineretului. Calea de acces este dotata cu scari
fixe, escalatoare si lift, facilitand, astfel, deplasarea persoanelor cu dizabilitati, conform anuntului companiei.
Lansate în anul 2016, lucrarile la un nou acces în statia de
metrou Tineretului au fost finalizate în urma cu o luna,
compania anuntand atunci ca este în curs finalizarea receptiei din partea comisiei specializate în acest sens. Lucrarile au fost executate de Asocierea S.C. SOPMET S.A. –
S.C. SOMET S.A. – SCHÎNDLER ROMANÎA S.R.L. – UTÎ
GRUP S.A. – S.C. TÎAB S.A. Lucrarile au o valoare de 16,9
milioane lei, termenul initial de finalizare fiind de 9 luni
de la atribuirea contractului.
19

UÎTP si Handicap Înternational au început o colaborare pentru accesibilizarea transportului
public
În contextul participarii UÎTP la Adunarea ONU-Habitat care are
loc saptamana aceasta la Nairobi si ca parte a angajamentului UÎTP
de a promova la toate nivelurile rolul central al transportului public în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila la nivel mondial (SDG), UÎTP anunta recenta colaborare cu Handicap Înternational (HÎ) pentru crearea ghidului Transportul public sigur si accesibil pentru toti: Realizarea SDG 11.2. Atragerea atentiei asupra
obiectivului SDD 11.2, care prevede sa ofere pana în 2030 “sisteme
de transport sigure, accesibile, accesibile si durabile pentru toti”,
subliniaza importanta acordarii unei atentii speciale nevoilor celor
aflati în situatii vulnerabile, femeilor, copiilor, persoanele cu dizabilitati si persoanele în varsta atunci cand extind mobilitatea urbana pentru a se asigura ca nimeni nu este lasat în urma.
Cu 15% din populatia mondiala persoane cu dizabilitati, lipsa sistemelor de mobilitate incluziva participa la refuzarea unor oportunitati esentiale pentru multe persoane , cum ar fi accesul la scoala,
angajarea decenta, accesarea serviciilor de sanatate si angajarea în
viata publica. Eforturile de realizare a obiectivului SDD 11.2 au,
prin urmare, potentialul de a contribui la o gama mult mai larga de
SDG-uri. În cadrul colaborarii lor, HÎ si UÎTP au definit recomandari comune pentru un transport durabil mai accesibil si mai sigur,
invitand guvernele nationale sa contribuie la finantarea si facilitarea actiunii la nivel local. Acestea includ necesitatea de a consolida
cadrele politice, pe baza dovezilor si a proceselor participative,
precum si eliminarea barierelor din calea mobilitatii accesibile
prin masuri concrete.
În special, HÎ si UÎTP insista asupra necesitatii de a adopta o abordare mai cuprinzatoare a accesibilitatii prin promovarea unui mediu urban sigur si accesibil bazat pe principiile de proiectare universala, care reprezinta masuri rentabile si eficiente pentru a spori
rapid atat siguranta, cat si includerea.
De asemenea, guvernele nationale sunt sfatuite sa ofere instruiri
adecvate personalului guvernamental, planificatorilor urbani, inginerilor, autoritatilor din domeniul transportului public si operatorilor privind modul de satisfacere a nevoilor pasagerilor cu handicap în cel mai bun mod posibil.
În cele din urma, HÎ si UÎTP încurajeaza, de asemenea, guvernele
nationale sa permita desfasurarea auditurilor privind siguranta si
accesibilitatea, cu o abordare participativa care sa implice toate
partile interesate implicate si sa permita identificarea situatiilor
care nu sunt conforme cu standardele de accesibilitate.

CFR SA continua procedurile pentru
reparatia liniei Valea Florilor – Boju
CFR SA a atribuit contractul pentru „Reactualizare proiect tehnic nr. 1504/2013- Reparatie linie CF Valea Florilor – Boju, fir Î, km 464+687,09-472+747.08 ( inclusiv
linia ÎÎÎ directa statia Valea Florilor )”, valoarea serviciilor fiind de 490 mii lei. Termenul de realizare este de 4
luni, contractul fiind atribuit firmei CONSÎS PROÎECT
S.R.L..

Primăria Capitalei reia proiectul
culoarelor unice pentru autobuze
între Baneasa și Piața Romană

Conform SEAP, contractul prevede reactualizarea proiectului tehnic existent nr. 1504/2013, constand in urmatoarele etape:
-obtinerea punstului de vedere al expertului tehnic privind valabilitatea solutiei recomandate
-elaborarea studii topografice si geotehnice
În cadrul sedintei CGMB din data de 30.05.2019 a fost
-elaborarea proiectului tehnic cf. HG 907/2016
discutat stadiul implementarii planului pentru cresterea calitatii aerului în Municipiul Bucuresti, în care sunt -editarea si avizarea AFER a caietelor de sarcinipe obiecte
incluse mai multe proiecte, inclusiv urgentele proiecte
-insusirea documentatiei tehnice si a DTAC de catre vede modernizare si eficientizare a transportului public.
Astfel, ca urmare a achizitiei a 400 de autobuze moder- rificator proiect si expert tehnic
-revizuirea documentatiei economice
ne si a licitatiilor în curs pentru alte 230 de autobuze
noi, urmeaza lansarea implementarii proiectului benzii -elaborarea noului deviz general
unice pentru autobuze pe traseul Baneasa – Dorobanti – -intocmirea documentatiei aferente avizelor in vederea
obtinerii Autorizatiei de Construire
Piata Romana.
-obtinerea autorizatiei de construire
-asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor
Astfel, conform proiectului ce urmeaza sa fie implementat începand cu perioada urmatoare, lungimea culoarului este de 8,4 km, cu o valoare de 1,3 milioane lei. Proiectul va fi implementat de Administratia Strazilor si
Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti
SA. Împlementarea proiectului vine si în urma cresterii
parcului circulant de autobuze în trafic, de la aproximativ 650 în 2017, la peste 1000 în prezent, în crestere.
Proiectul culoarului unic pe acest traseu a mai fost lansat în 2017, dar din motive de parc redus si critici, a fost
suspendat temporar. Culoarul unic pe traseul respectiv
va optimiza circulatia pentru importante trasee de auRATBV transporta gratuit biciclete în
tobuz, printre care: 131, 182, 282, 301, 330, 331, 335,
780, 783, 784.
Poiana Brasov
Astfel, banda unica va fi realizata pe ruta Soseaua Bucuresti Ploiesti – Kiseleff – Maresal Constantin Prezan –
Calea Dorobantilor – George Enescu – Bulevardul Magheru. Proiectul vine în contextul în care autobuzele
parcurg traseul mentionat, la ora de varf, în aproximativ
60-100 minute, desi în mod normal timpul de parcurs
ar fi de maxim 30 minute. De asemenea, proiectul vine
si în contextul succesului implementarii separarii caii
de rulare a tramvaielor pe traseele 1, 10, 21. Mobilitate.eu sustine orice masura prin care se realizeaza zone
dedicate transportului public, orasul fiind sufocat de un
trafic ce nu mai poate fi eficientizat pentru ca fiecare
cetatean sa utilizeze masina personala permanent.
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RATBV reintroduce, începand cu 1 iunie, activitatea de
transport biciclete catre Poiana Brasov, de aceasta data cu
autobuzele de pe linaia 20, cu ajutorul unor instalatii omologate. Activitatea va începe pe data de 01 iunie si se va
desfasura pe toata perioada saptamanii, de luni pana duminica, cel putin pana la sfarsitul lunii septembrie. Fiecare
dintre autobuzele care fac cursa Livada Postei – Poiabna
Brasov (este vorba de autobuzele Menarini de 12 metri, de
pe linia 20) va putea transporta trei biciclete, pe suporturi
speciale, omologate, fara riscuri pentru siguranta bicicletelor, iar RATBV are asigurare pentru transportul bicicletelor. Serviciul este gratuit.

