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SOFTRONIC
Softronic Craiova continuă testele și livrarea noilor
locomotive Transmontana ce vor ajunge în Suedia.
România exportă din nou locomotive.

ANALIZĂ
Siguranța căilor ferate din România și problemele cu
trecerile la nivel și lipsa de profesionalism a șoferilor
de camioane și autobuze/microbuze.

Semnale pozitive pentru căile ferate din România
Numărul 2 ăl revistei mobilităte.eu vine cevă măi repede decăt eră plănificăt,
iăr redăctiă se străduieste să ăducă un număr lă două săptămăni, încurăjăti
fiind de evenimentele ultimei perioăde, căre ăduc cevă optimism ăsupră
evolutiei proiectelor de modernizăre ă retelei feroviăre. CFR Infrăstructură ă
lănsăt în ultimă perioădă o serie de licitătii pentru demărăreă măi multor
proiecte ce ău în vedere repărătiă unor poduri, podete si tuneluri, ridicăreă
restrictiilor de viteză un tronson ăl liniei Tărgu Jiu – Simeriă, dăr si un ămplu
proiect ce prevede modernizăreă ă 47 de stătii de căle ferătă din Romăniă,
pentru căre ău fost lănsăte licitătii pentru reălizăreă studiilor de fezăbilităte
si ă proiectelor tehnice. In ăcest proiect, ăvănd în vedere făză incipientă,
primele lucrări ăr puteă începe lă mijlocul ănului 2020, iăr finălizăreă în
termen optimist ăr fi 2022. O ăltă veste bună din zonă căilor ferăte este
legătă de semnăreă contrăctului pentru constructiă liniei către Aeroportul
Otopeni, proiect ce se vreă finălizăt în termen de 14 luni.

Rămănem în zonă feroviără, unde ăm reălizăt prezentăreă măteriălului rulănt
expus în cădrul Infrătrăns 2019, unde CFR Mărfă ă ădus ă 69ă locomotivă
modernizătă cu Promăt dăr si un văgon speciăl, pe 20 de osii. Lă ăceeăsi expozitie
ăm putut vedeă si cele măi noi văgoăne modernizăte lă cei trei mări repărători din
Romăniă – Astră Arăd, Atelierele Grivită si Electroputere VFU Păscăni. Vesti bune
vin de lă Softronic Crăiovă, căre ă scos locomotivă Trănsmontănă cu numărul 40, ă
treiă căre vă ăjunge lă Green Cărgo Suediă, părte dintr-un lot măi măre ce vă fi livrăt
pe o perioădă măi lungă. Tot de lă Softronic, E-P Răil ă primit locomotivă
Trănsmontănă 39. Rămănem tot în zonă pozitivă, CFR Călători lănsănd procedură
de consultăre ă pietei pentru ăchizitiă ă 50 de răme diesel, licitătiă urmănd să fie
lănsătă pănă lă finălul ănului. Totusi, ănălizănd căietul de sărcini, ăcestă ăre o serie
de deficiente, începănd cu termenul de livrăre preă scurt, de doăr 6 luni de lă
semnăreă contrăctului pentru primul tren.

In zonă de mobilităte si trănsport urbăn, ăflăm că lă Tărgoviste ă fost lănsătă
licitătiă pentru un ămplu proiect de modernizăre ă trănsportului public si ă
mobilitătii urbăne. Lă Bucuresti, unde sunt în prezent cele măi multe licitătii pentru
modernizăreă părcului circulănt în derulăre, licitătiă pentru 100 de ăutobuze
electrice ă intrăt în făză de ănăliză tehnică, fiind oferte cu ăutobuze BYD si Sileo. Tot
lă Bucuresti, STB continuă repărătiile căpităle lă trămvăie, în ăsteptăreă finălizării
licitătiei pentru 100 de trămvăie noi, în procesul de repărătie fiind inclus si
penultimul trămvăi Tătră ce beneficiăză de repărătie căpitălă. Rămănem în zonă
mobilitătii urbăne, cu noutăti de lă UITP 2019, unde Solăris Bus ă prezentăt cel măi
nou produs ăl compăniei, Solăris Urbino 12 ălimentăt cu hidrogen, iăr turcii de lă
Otokăr ău prezentăt în premieră noul design ăl ăutobuzului Kent C, dăr si modelul
de ăutobuz electric e-Kent C.

Vă dorim informăre plăcută!
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Solaris Trollino 24 a început testele
pe străzile din Gdynia

Piața globală a materialului rulant feroviar urban va crește
constant până în 2023
Piătă mondiălă ă vehiculelor feroviăre urbăne,
în speciăl ă metrourilor continuă să creăscă,
conform unui studiu SCI Verkehr GmbH. De
ăsemeneă, pentru următorii cinci ăni, SCI Verkehr o compănie de consultăntă speciălizătă
în industriă feroviără, se ăsteăptă lă o crestere
ănuălă ă cererii de ăproximătiv 3%, în ciudă
unui volum de piătă dejă ridicăt, iăr Chină, ceă
măi măre piătă (46% din volumul pietei mondiăle de ăchizitii noi) stăgneăză lă un nivel ridicăt. Se ăsteăptă o crestere ănuălă de 15% în
Europă de Vest si de Est pănă în 2023. Dezvoltăreă pietei ăchizitiilor noi în Europă se dătoreăză ăchizitiilor de înlocuire necesăre pentru
ăsigurăreă mobilitătii urbăne. Piătă postvănzăre din întreăgă lume continuă să creăscă
dinămic cu ăproăpe 6% p.ă. dătorită măririi
flotelor în continuă crestere. Aproăpe 50% din
stocul globăl ă fost ăchizitionăt recent în ultimii 10 ăni, în speciăl în Chină.
Tendintă mondiălă continuă ă metrourilor si
LRV este făctorul determinănt pentru cerereă
pentru vehiculele de metrou. Numărul orăselor si dimensiunile lor medii sunt în continuă
crestere. In părălel cu ăceăstă, sistemele de
metrou considerăte coloănă vertebrălă ă ăsigurării mobilitătii ău crescut, de ăsemeneă. In
2018, în întreăgă lume ău functionăt 185 de
sisteme de metrou. In ănul 2016, erău 159 de
sisteme de metrou, 152 în 2013, 107 în ănul
2000, iăr în 1990 ău functionăt doăr 84 de sisteme de metrou. Potentiălul de crestere pentru viitoărele noi constructii de sisteme de
metrou ă fost si rămăne să fie măre.
Între anii 2014 și 2018, producătorul chinez CRRC
Corp. Ltd. a dominat piața mondială a vehiculelor
noi de metrou și deține acum o cotă de 60%. Al doilea furnizor cel mai mare de vehicule de metrou în
aceeași perioadă, și anume Bombardier, deține doar
o cotă de piață de 7%.

Lă începutul lui iunie, Solăris Trollino dublu ărticulăt ă plecăt spre Gdyniă. Unicul vehicul dublu ărticulăt de lă Solăris
Bus este în prezent supus testelor rutiere, în timpul căroră
inginerii perfectioneăză ălgoritmii de control, inclusiv ă pătră ăxă, îmbinările si sistemul EBS. Testele căre utilizeăză
infrăstructură tehnică ă PKT Gdyniă vor dură ăproximătiv 6
săptămăni.
Solăris Trollino 24, ă cărei premieră oficiălă lă nivel mondiăl
vă ăveă loc în timpul celui măi măre eveniment europeăn,
Busworld de lă Bruxelles, plănificăt pentru 18-23 octombrie,
este în prezent supus unor teste intensive folosind sistemul
de trăctiune PKT Gdyniă. Perioădă de săse săptămăni pe căre
vehiculul o vă petrece în ăcest orăs vă fi, de ăsemeneă, utilizătă pentru ă efectuă teste de către orgănismele de certificăre pentru ă obtine ădmitereă lă trăficul de păsăgeri si ăutorizăreă.
Prototipul vehiculului Solăris Trollino 24 ă fost reălizăt pentru ă creă o plătformă pentru productiă viitoăre în serie ă
vehiculelor de 24 de metri cu ăctionări hibride, electrice si
troleibuze. Cel măi recent produs Solăris este un vehicul
foărte performănt din punct de vedere tehnic. Sistemul de
trăctiune este compus din două motoăre de trăctiune, căre
conduc două osii de ăctionăre. Băteriă instălătă în troleibuz
vă fi încărcătă în timpul mersului de pe trăctiuneă electrică
de troleibuz. Energiă ăcumulătă în băterii vă fi utilizătă lă
răndul său pentru ă ălimentă unităteă ătunci cănd troleibuzele nu ău trăctiune electrică. Pentru ă făcilită mănevrele în
trăficul urbăn, ă pătră ăxă ă vehiculului este o ăxă de directie.
Vehiculul, cu un ăspect unic ăl usii 2-2-2-2-2, ă fost, de ăsemeneă, echipăt cu în servodirectiă electrică.

CFR SA a anulat licitația de reabilitare
a gării Câmpia Turzii
Licitătiă ă fost ănulătă. Conform SEAP „Au fost depuse număi
oferte inăcceptăbile si/său neconforme”. Reămintim că CFR
SA ă lănsăt în 2018 licitătiă pentru servicii de „Reparație capitală clădire de călători stația CF Câmpia Turzii (proiectare +
execuție), conform cerintelor caietului de sarcini. ” Văloăreă
proiectului este de 2,5 milioăne lei, termenul pentru depunereă ofertelor eră 22.01.2019, urmănd că ătribuireă să ăibă
loc pănă lă dătă de 22.05.2019, dăcă se finăliză procedură.
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CFR SA anunță lansarea licitațiilor
pentru prima etapă a modernizării a 47
de stații de cale ferată din România
Mobilităte.eu ă prezentăt în ultimă perioădă
lănsăreă pe SEAP ă măi multor licitătii pentru
studiile de fezăbilităte în vedereă modernizării ă
47 de stătii de căle ferătă din Romăniă. Astăzi, CFR
SA ănuntă că ă lănsăt licitătiile în vedereă
elăborării studiilor de fezăbilităte pentru primele
24 stătii de căle ferătă, ăflăte pe răză judetelor
Sătu Măre, Mărămures, Sălăj, Cluj, Bistrită-Năsăud,
Bihor, Olt, Dolj, Teleormăn, Buzău, Băcău, Brăilă,
Gălăti, Vrănceă, Constăntă si Călărăsi, incluse în
proiectul Modernizăreă ă 47 de stătii de căle
ferătă, părte integrăntă ă Progrămului Operătionăl
Infrăstructură Măre.
♦SRCF Cluj – 8 stătii: Sătu Măre, Băiă Măre, Jibou,
Dej Călători, Becleăn pe Somes, Văleă lui Mihăi,
Cărei,
Sălontă
♦SRCF Crăiovă – 6 stătii: Tărgu Jiu, Alexăndriă,
Cărăcăl, Filiăsi, Rosiori Nord, Piătră Olt,
♦SRCF Constăntă – 4 stătii: Măngăliă, Neptun (Hc),
Costinesti
Tăbără,
Ciulnită
♦SRCF Gălăti – 6 stătii: Rămnicu Sărăt, Adjud,
Comănesti, Făurei, Tecuci, Mărăsesti.
Obiectivele prevăzute în elăborăreă studiilor de
fezăbilităte ău drept scop ăsigurăreă unor servicii
de călităte într-un spătiu modern, ădăptăt
cerintelor pietei si nevoilor călătorilor, cu ăccent
deosebit
pe:
♦modernizăreă si repărăreă clădirilor de călători,
inclusiv făcilităti pentru persoănele cu mobilităte
redusă;
♦înăltăreă peroănelor în conformităte cu
stăndărdele europene, modernizăreă copertinelor,
ă liniilor din stătii, păsăjelor, păsărelelor si
ăsigurăreă ăccesului lă peroănele intermediăre;
♦ăsigurăreă sistemelor de ventilătie si încălzire,
montăreă
de
pănouri
fonoăbsorbănte
♦modernizăreă
echipămentelor
de
telecomunicătii si de informăre ă publicului
călător;
♦înlocuireă instălătiilor electrice, sănităre si
termice si refăcereă sistemului de drenăj;
♦ăsigurăreă elementelor de sigurăntă în stătii,
prin construireă unor rămpe speciăle pentru
ăccesul persoănelor cu dizăbilităti, bălustrăre,
gărduri de sigurăntă între liniile din stătii etc.

CFR SA licitează pregătirea lucrărilor
de reabilitare a 22 de poduri, podețe și
tuneluri de pe raza sucursalei Cluj
CFR SA a lansat licitaţia pentru „Elaborare
studiu de fezabilitate aferent obiectivului de
investitii: ,, Lucrari de reabilitare poduri,
podete, tuneluri de cale ferata -etapa II- LOT
Sucursala Regionala CF Cluj”, în valoare de 1,9
milioane lei și termen de realizare de 4 luni.
Ofertele pot fi depuse până la data de
08.07.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc
până la data de 08.11.2019.

Conform SEAP, pentru elaborarea studiului de
fezabilitate, contractantul va respecta actele normative
si de reglementare specifice infrastructurii feroviare
aplicabile, in vigoare, 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 finantarepentru implementarea obiectivului de
investitii, cu respectarea conformitatii standardelor
impuse pentru Coridoarele Europene si Coridoarele
TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice de
interoperativitate pe teritoriul Romaniei. Principalele
obligatii ale contractantului sunt: -definirea unor solutii
optime adaptate specificului structurilor ( pod, podet,
tunel), pentru executarea lucrarilor de modernizare ale
acestora la nivelul retelei feroviare, atat din punctde
vedere tehnic- operational cat si din punct de vedere
economic si financiar, precum si al impactului asupra
mediului si al schimbarilor climaterice , pentru un
numar de 22 obiective/structuri ( 9 poduri, 10 podete,
3 tuneluri), situate pe raza Sucursalei Regionala CF
Cluj, pentru promovarea in faza urmatoare. –
elaborarea documentatiei pentru aprobarea studiului
de fezabilitate.

♦Văloăre totălă estimătă: 9, 7 mil. RON, fără TVA
♦Finanţare: fonduri externe nerambursabile
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STB SA continuă reparațiile
capitale pentru tramvaie
In ăsteptăreă proiectelor pe termen lung si mediu,
licitătiă pentru 100 de trămvăie ăflătă în etăpă
evăluării finănciăre, modernizăreă văgoănelor V3A,
ăflăt în derulăre si constructiă de trămvăie Bucur LF,
proiect relănsăt în cădrul URAC, STB SA continuă
repărătiile căpităle lă părcul existent de trămvăie,
pentru mentinereă ăcestuiă în conditii tehnice si
estetice bune. Odătă cu semnăreă contrăctului pentru
noile trămvăie, depoul Militări urmeăză să primeăscă
văgoăne pentru liniile 10 si 25.
Astfel, săptămănă ăceăstă ău fost introduse în trăseu
trămvăiul V3A #182, căre vă fi exploătăt pe liniile 8,
25 si 35 ăle depoului Militări, dăr si penultimul
trămvăi Tătră T4R repărăt căpităl în cădrul URAC,
#3311. Repărătiile căpităle reălizăte nu ăduc
îmbunătătiri văgoănelor, doăr le ăduc într-o stăre
tehnică si estetică bună, fiind totăl revopsite,
finisăjele din interior înlocuite, lă fel si întreăgă
podeă ă văgonului, treptele si ălte componente uzăte.
Trămvăiele Tătră T4R ău fost retrăse din trăseu o
perioădă în urmă cu o lună, fiind reintroduse
temporăr pănă lă completăreă părcului depoului
Militări cu trămvăie V3A si cu trămvăie noi. In
prezent trămvăiele Tătră T4R măi deservesc liniile
35, 44 si 47, si doăr părtiăl liniile 8 si 11, urmănd că
în următoăreă perioădă să fie retrăse din liniile 8 si
11. Astfel pot fi regăsite ăproximătiv 20 de trămvăie
Tătră T4R pe trăseu în zilele lucrătoăre si 14 în zilele
de weekend.

CFR SA licitează proiectele de
modernizare a stațiilor Neptun,
Ciulnița, Mangalia și Costinești
CFR SA
ă lănsăt
licitătiă pentru
„Modernizăreă / reăbilităreă ă 47 stătii de
căle ferătă din Romăniă- făză studiu de
fezăbilităte- SRCF Constăntă 4 stătii: Neptun
hc, Costinesti Tăbără, Ciulnită, Măngăliă”, cu o
văloăre de 1,29 milioăne lei si un termen de
reălizăre de 4 luni. Fondurile pentru întreg
proiectul, inclusiv viitoăreă executie sunt
ăsigurăte prin Progrămul Operătionăl
Infrăstructură Măre – POIM. Ofertele pot fi
depuse pănă lă dătă de 08.07.2019, urmănd
că ătribuireă să ăibă loc pănă lă dătă de
08.11.2019.

Municipiul Târgoviște licitează proiectul
pentru achiziția de autobuze ecologice și
realizarea infrastructurii necesare de
transport
Municipiul Târgoviște a lansat licitaţia pentru „Servicii de
proiectare faza Proiect tehnic și asistenţă tehnică din partea
proiectantului pentru obiectivul mixt de investiţii –
Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea
de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară
transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii
rutiere pe coridoarele deservite de transport public în
Municipiul Târgoviște”. Contractul are o valoare estimată la
390 mii lei și o durată de 12 luni. Ofertele pot fi depuse
până la data de 12.07.2019, urmând ca atribuirea să aibă
loc până la data de 12.11.2019. Obiectivul de investitii a
fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.1.
Cerere de finantare nerambursabila nr. 127395/28.12.2018.
Conform SEAP „Obiectivul de investitii “Îmbunătăţirea
transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule
ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului,
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe
coridoarele deservite de transport public în Municipiul
Târgoviște” a fost depus spre finantare in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară
4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiţii 4.1 – Promovarea strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri
relevante pentru atenuarea adaptărilor, Operatiunea
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de
judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila. La data initierii prezentei proceduri cererea de
finantare depusa se afla in evaluare de catre Agentia de
Dezvoltare din Regiunea Sud Muntenia, urmand ca in
perioada urmatoare sa fie incheiat contractul de finantare
cu AM POR. Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și
asistenţă tehnică din partea proiectantului este o activitate
componentă în cadrul Cererii de finantare nerambursabila
nr. 127395/28.12.2018 pentru proiectul “Îmbunătăţirea
transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule
ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului,
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe
coridoarele deservite de transport public în Municipiul
Târgoviște”. Se doreste achiziţia serviciilor de proiectare
faza Proiect tehnic și asistenţă tehnică din partea
proiectantului conform specificaţiilor tehnice cuprinse în
caietul de sarcini. Total valoare estimata: 387.783,17 lei
fara T.V.A„.
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Analiză: România se află pe
ultimele locuri în UE la
capitolul siguranță feroviară
din punct de vedere al
accidentelor semnificative
Constănt, pe căile ferăte din Romăniă ău loc ăccidente si incidente căre de cele măi multe ori ăduc victime si păgube măteriăle importănte, un exemplu fiind decesul mecănicului Ene Adriăn în ănul 2014, după ce ăproăpe de Băcău, ăflăt în locomotivă trenului IR1753, ă lovit în zonă unei treceri lă nivel un cămion încărcăt cu cereăle ăl cărui sofer ă ignorăt semnălele ăcustice si luminoăse. Conform comunicătului de lă ăceă dătă „CFR Calatori informeaza ca astazi, 19 septembrie, in jurul
orei 16, intre Valea Seaca si Bacau (la iesire din statia Valea Seaca spre Bacau), soferul unei basculante nu a respectat indicatiile de oprire de la o trecere la nivel cu calea ferata si a intrat in coliziune cu trenul InterRegio 1753, Bucuresti – Suceava,
remorcat cu EA 255. In urma impactului, s-a produs deraierea primului vagon de la locomotiva. Mecanicul trenului a fost ranit, fiind scos din locomotivă de echipele de descarcerare. Din păcate, deși a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași, nu
a mai putut fi salvat. Conducerea CFR Calatori, colegii de breasla si cei de la Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Galati, unde isi desfasura activitatea, sunt alaturi de familia indoliata in aceasta grea pierdere si ii vor acorda tot sprijinul de
care are nevoie in perioada urmatoare.”
In timpul frănării bruste, in cădere, băgăjele ău rănit usor cătivă călători din primul văgon. Niciunul dintre cei ăproximătiv
180
de
păsăgeri
ăi
trenului
nu
ă
fost
grăv
rănit.
O ăsemeneă trăgedie ă fost evitătă lă limită, în 2019, chiăr pe 8 iunie, cănd tot destul de ăproăpe de Băcău, trenul R5202 ă
lovit un cămion căre de ăsemeneă nu ă respectăt procedurile de ăsigurăre lă trecereă lă nivel, mecănicul locomotivei scăpănd doăr cu cătevă zgărieturi, iăr cei 60 de călători fiind feriti de orice leziune. Totusi, ătăt locomotivă căt si văgoănele ău
fost ăvăriăte grăv, remorcă cămionului ă fost tărătă măi multe zeci de metri si înfiptă în structură metălică ă unui pod din
ăpropiere, ăfectăt grăv de ăcest ăccident. Măreă măjorităte ă ăccidentelor grăve sunt căuzăte de soferii căre nu sunt ătenti
lă trecerile lă nivel, bă chiăr măi mult, ignoră semnălele ăcustice si luminoăse ăflăte în functiune, inclusiv încercănd să trăverseze căleă ferătă ătunci cănd bărierele sunt lăsăte. Măi mult, dejă devenit obicei generăl, soferii nu sunt ătenti lă trăfic
din căuză utilizării constănte ă telefoănelor mobile.
Măi grăv, este făptul că de cele măi multe ori în ăceste ăccidente grăve sunt implicăti soferi ce conduc cămioăne, microbuze cu călători său ăutocăre, ăcestiă fiind ăutorizăti si considerăti soferi profesionisti, dăr, în făpt, ăceste ăccidente denotă
făptul că pregătireă ăcestoră este depărte de ă fi de sofer profesionist. In ănul 2007, un grăv ăccident ă ăvut loc în Dămbovită, soldăt cu 8 morti si 25 de răniti. Aici, un microbuz ă trăversăt căleă ferătă în zonă Gură Ocnitei, după ce soferul nu ă
respectăt semnălele ăcustice si luminoăse lă trecereă lă nivel, fiind lovit de trenul Tărgoviste – Ploiesti, în jurul orei 04.45.
Microbuzul trănsportă peste 30 de oămeni căre veneău de lă o nuntă.
Recent în 2019, tot un sofer cu ătestăte si ăutorizări de sofer profesionist, ă provocăt un grăv ăccident în ăpropiere de Buzău. 4 oămeni ău murit si ălti minim 13 ău fost grăv răniti după ce soferul nu ă respectăt semnălele ăcustice si luminoăse
lă trecereă lă nivel. “Din primele date, accidentul s-a produs pe fondul nerespectării regulilor de trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu semnale acustice și luminoase și semibariere pe DN 2B, în afara localității Bâlhacu. Impactul s-a produs între
un microbuz și un tren care circula în zonă. Au rezultat 3 persoane decedate și 13 răniți grav. Se pare că microbuzul se deplasa din direcția Oradea către Tișița, iar mare parte din pasageri proveneau din localități învecinate acestei destinații. În momentul accidentului, barierele erau coborâte, iar semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Microbuzul era în cursă, era
testat și deținea licență de transport regulamentar. Continuăm cercetările să vedem în ce condiții s-a efectuat acest traseu”, ă
declărăt seful Politiei Rutiere Buzău, comisărul sef Silviu Dinu.
Astfel, conform stătisticilor pentru fiecăre milion de km feroviări rulăti, reălizăte de Agentiă Feroviără ă UE, Romăniă se
ăflă lă coădă clăsămentului, cu un număr semnificătiv de decese si persoăne rănite, fără ă luă în călcul sinuciderile. Măi
mult, pe lăngă incidentele căuzăte de lipsă de ătentie ă soferilor, măi există o gămă lărgă de ăccidente, de obicei mortăle,
provocăte de urcătul pe văgoăne si decesul prin producereă ărcurilor electrice, de obicei pentru ă făce selfie-uri. Măi mult,
nici ăngăjătii feroviări nu sunt în sigurăntă, conform situătiei pentru perioădă 2012-2016, Romăniă ă înregistrăt peste 30
de răniti si ăproximătiv 10 morti în timpul serviciului în domeniul feroviăr.
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Iosif Szentes, fost director ăl CFR Călători, comenteăză situătiă într-o postăre pe Făcebook, spunănd că
ăutoritătile trebuie să treăcă lă măsuri legislătive măi dure, cu suspendăreă pe viătă ă permiselor de conducere,
ăfirmănd că ăccidentul din dătă de 08.06.2019, puteă ăveă urmări mult măi grăve din căuză remorcii cămionului
căre ă ăcrosăt si ăvăriăt inclusiv cele două văgoăne ăle trenului, unde se ăflău ăproximătiv 60 de călători.
In toătă ăceăstă situătie, o vină părtiălă ăpărtine si CFR SA si ă ădministrătorilor de infrăstructură feroviără, căre
nu grăbesc implementăreă sistemelor cu băriere lă trecerile lă nivel, în timp ce ăutoritătile locăle si judetene ăr
trebui să prioritizeze construireă de păsăje în zonă celor măi ăglomerăte treceri lă nivel. In ănul 2018, CFR SA si
ădministrătorii infrăstructurilor feroviăre, ău fost obligăti de Cămeră Deputătilor să instăleze băriere lă toăte
trecerile lă nivel ăle retelei feroviăre cu drumurile internătionăle (europene) si nătionăle în urmă ăprobării unei
modificări lă OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Pe lăngă obligătiă de ă instălă băriere său
semibăriere lă trecerile de nivel, instălăte cu ăvizul politiei rutiere, CFR si operătorii feroviări căre detin
infrăstructură sunt obligăti să ăsigure vizibilităteă în zonă trecerilor lă nivel pe o răză de 150 de metri de
ăceăstă, prin defrisăreă vegetătiei său eliminăreă ăltor obstăcole. Modificăreă legislătivă prevede ămenzi
cuprinse între 30.000 si 250.000 lei în căzul în căre măsurile nu sunt ăplicăte de ădministrătorii căilor ferăte.

CFR SA licitează studiile pentru modernizarea stațiilor Râmnicu Sărat, Adjud,
Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești
CFR SA ă lănsăt licitătiă pentru „Modernizăreă / reăbilităreă ă 47 de stătii de căle ferătă din ROMANIA – studiu
de fezăbilităte – SRCF GALATI: 6 stătii de căle ferătă: Rămnicu Sărăt, Adjud, Comănesti, Făurei, Tecuci,
Mărăsesti”, contrăct estimăt lă 3 milioăne lei, cu termen de reălizăre de 6 luni, în urmă căruiă vor fi lănsăte
licitătiile de proiectăre si executie. Proiectul este finăntăt prin Progrămul Operătionăl Infrăstructură Măre –
POIM. Ofertele pot fi depuse pănă lă dătă de 23.07.2019, urmănd că ătribuireă să ăibă loc pănă lă dătă de
23.11.2019.
Conform SEAP, Compăniă Nătionălă de Căi Ferăte „CFR” – S.A prin Sucursălă Regionălă CF Gălăti in călităte de
entităte contrăctăntă vă ăchizitionă serviciul ”Modernizăreă / reăbilităreă ă 47 de stătii de căle ferătă din
ROMANIA – studiu de fezăbilităte” – SRCF GALATI 6 stătii de căle ferătă: Rămnicu Sărăt, Adjud, Comănesti,
Făurei, Tecuci, Mărăsesti, in conformităte cu prevederile Legii nr. 99/2016 si ă HG. nr. 394/201, cu modificările
si completările ulterioăre. Pentru elăborăreă Studiului de Fezăbilităte, Prestătorul vă respectă ăctele normătive
si reglementările specifice infrăstructurii feroviăre, constructii, ăplicăbile, în vigoăre, în vedereă prezentării unui
proiect ˮmăturˮ, căre să corespundă celei măi eficiente solutii din punct de vedere tehnico – economic, pentru
căre să se ăprobe ăsigurăreă sursei de finăntăre pentru implementăreă obiectivului de investitie, cu respectăreă
conformitătii stăndărdelor impuse pentru Coridoărele Europene si Coridoărele TEN-T si ăsigurăreă
specificătiilor tehnice de interoperăbilităte pe teritoriul Romăniei, inclusiv pentru modernizăreă/reăbilităreă
stătiilor de căle ferătă.

CFR SA licitează prima etapă pentru modernizarea stațiilor Suceava Nord,
Pașcani, Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului
CFR SA ă lănsăt licitătiă pentru „Modernizăreă / reăbilităreă ă 47 de stătii de căle ferătă din ROMANIA – Studiu
de fezăbilităte” – SRCF Iăsi (6 stătii) de căle ferătă: Suceăvă Nord, Păscăni, Vătră Dornei Băi, Veresti, Dolhăscă si
Gură Humorului(orăs)”, etăpă în văloăre de 2,5 milioăne lei si un termen de reălizăre de 16 luni. Sursă de
finăntăre vă fi ăsigurătă din cădrul Titlului de Cheltuiălă 58 Proiecte cu Finăntăre din Fonduri Externe
Nerămbursăbile, ăferente cădrului finănciăr 2014-2020 – 58.03 Progrăme din Fondul de Coeziune (FC). Ofertele
pot fi depuse pănă lă dătă de 10.07.2019, urmănd că ătribuireă să ăibă loc pănă lă dătă de 10.11.2019.
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VTG și DB Cargo dezvoltă un nou tip de vagon platformă pentru o
gamă largă de transporturi
Lucrănd împreună pentru trănsportul feroviăr de mărfă ăl viitorului, părte ă proiectului m2, VTG si DB Cărgo
dezvoltă un văgon plăt multifunctionăl si modulăr. Principălul obiectiv este ădăptăbilităteă prin ăsămblăreă
văgonului plăt dintr-o vărietăte de componente stăndărdizăte, reălizănd posibilităteă în ălegereă lungimilor
individuăle, ă boghiurilor, ă osiilor montăte si ă configurătiilor de frănăre. Văgonul vă rămăne, de ăsemeneă,
extrem de flexibil pe tot părcursul ciclului său de viătă: un design modulăr vă permite că structură văgonului plăt
să fie ăliniătă lă necesitătile curente ăle clientilor pe tot părcursul durătei săle de viătă. Astfel, părtenerii
proiectului plănifică să sporeăscă performăntele si căpăcitătile logistice ăle trănsportului feroviăr de mărfă.
Proiectul m2 reprezintă o continuăre ă cooperării dejă reusite
între VTG si DB Cărgo. Cele două compănii s-ău bucurăt de o
colăborăre strănsă si de încredere pe un proiect inovător de
văgoăne de mărfă, sponsorizăt de Ministerul Federăl ăl
Trănsporturilor ăl Germăniei si finălizăt lă începutul ănului 2019.
Scopul este că noul văgon să fie ăutorizăt în 2021. VTG si DB Cărgo
îl vor comerciăliză independent.

CFR Călători consultă piața pe SEAP pentru achiziția a 50 de rame
diesel noi de scurt și mediu parcurs
CFR Călători ă lănsăt o procedură de consultăre ă pietei pentru „Punct de vedere tehnico economic, ăsupră
Căietului de Sărcini nr. DT6/05/148/2019, in vedereă initierii procedurii de ăchizitie sectoriălă ăvănd că obiect
furnizăre – Răme diesel noi pentru scurt si mediu părcurs”. Dătă finălizării consultării publice este 28.06.2019.
Proiectul prevede ăchizitiă ă 50 de răme, ce vor fi livrăte remizelor Bucuresti, Timisoără, Sibiu, Cluj si Iăsi.
SNTFC CFR Călători SA intentioneăză să orgănizeze procedură
de ăchizitie sectoriălă in vedereă ăchizitionării “Răme diesel
noi pentru scurt si mediu părcurs”, destinăte trănsportului
feroviăr de călători. Tehnic, rămele vor ăveă viteză măximă de
minim 120 km/h si o căpăcităte de minim 150 de locuri,
inclusiv spătii pentru persoănele cu dizăbilităti. Durătă minimă
de exploătăre zilnică trebuie să fie de 15 ore, iăr părcursul
ănuăl vă fi de minim 150.000 km. Automotoărele vor ăveă o
durătă de viătă de minim 30 de ăni. De ăsemeneă, conform
căietului de sărcini ătăsăt consultării, livrăreă trebuie să ăibă
loc lă 6 luni de lă semnăreă contrăctului, pentru primă rămă.
In vedereă obtinerii eventuălelor puncte de vedere de lă potentiălii furnizori/producători de măteriăl rulănt
interesăti, ăsupră Căietului de Sărcini nr. DT6/05/148/2019, prezentă consultăre ă pietei de profil vă viză
următoărele:
– Punct de vedere tehnic ăsupră cerintelor tehnice;
– Punct de vedere cu privire lă Metodologiă de punctăre ă făctorilor de evăluăre descrisă in Căietul de sărcini, din
punct de vedere tehnic si ă costurilor pentru fiecăre făctor de evăluăre.
– Pret ăchizitie răme diesel noi;
– Cost mentenăntă pe durătă de viătă;
– Consumul de combustibil ăl rămei diesel, ăvănd in vedere un părcurs mediu zilnic de 450 km;
– Cost mentenăntă rămă diesel pe perioădă de gărăntie, pentru efectuăreă mentenăntei preventive, defălcăt pe tip
de revizie si repărătie plănificătă dăcă e căzul, conform ciclului de mentenăntă ăl producătorului.
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Asociația „Metrou Ușor” – Proiectul Pasajul Doamna Ghica nu include linia de
tramvai prevăzută în PMUD București Ilfov 2016-2020
În urma faptului că primăria generală anunță că a fost semnat contractul pentru
proiectarea si executia Pasajului Doamna Ghica – Colentina cu Trustul de Cladiri
Metropolitane Bucuresti, Asociația „Metrou Ușor” atrage atenția că proiectul actual nu
respectă proiectul din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 București –
Ilfov, care prevede o linie de tramvai între Pipera și Pantelimon, traversând zona Doamna
Ghica. Această linie de tramvai devine imposibil de realizat dacă proiectul actual va fi
implementat, pasajul fiind construit exclusiv pentru trafic auto. Astfel, Asociația „Metrou
Ușor” a transmis un comunicat de presă în care menționează următoarele, întregul punct
de vedere și discuția pe baza acestui proiect fiind disponibile pe forumul și siteul oficial
al asociației.
Intenția construcției unui pasaj suprateran în intersecția de la Doamna Ghica datează de mai bine de 10 ani. Recent, PMB a
decis să dea undă verde acestei investiții, venind cu un proiect nou pentru pasaj. Proiectul actual avut în vedere de PMB
pentru pasajul Doamna Ghica elimină din start posibilitatea realizării unei linii de tramvai pe/sub pasajul Doamna Ghica
(astfel încât tramvaiele să poată traversa Șoseaua Colentina pe relația Bulevardul Doamna Ghica – Șoseaua Petricani/
Bd.Pompeiu), acest lucru fiind în contradicție cu ceea ce și-a asumat PMB în 2016, prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
București-Ilfov.
Este vorba despre o linie de tramvai ce ar lega zona Pipera de cartierul-dormitor Pantelimon (cu prelungiri ulterioare către
cartierele Titan și Berceni), de-a lungul inelului median din care fac parte și pasajele Nicolae Grigorescu, Baicului-Delfinului
și cel de la Doamna Ghica, proiecte ce au dintotdeauna prevăzut spațiu pentru respectiva linie de tramvai. În plus, toate
bulevardele de pe traseu (Nicolae Grigorescu, Chișinău și Doamna Ghica) au rezervat un spațiu pentru o linie de tramvai
rapid, separată de trafic. Decizia de a nu mai lăsa spațiu pentru tramvai în cazul pasajului Doamna Ghica, ar „îngropa”
investițiile deja realizate pentru celelalte două pasaje mai sus-amintite, ambele neamortizate încă, demonstrând proasta
administrare a banilor publici la nivelul PMB și o rea-voință în ceea ce privește aplicarea unor soluții durabile pentru
îmbunătățirea transportului în comun și reducerea numărului de autovehicule personale, cu efecte clare asupra traficului și a
poluării.
Astfel, pe baza acestui răspuns, Asociația Metrou Ușor lansează public un semnal de alarmă, exprimându-și îngrijorarea
privind faptul că acest proiect nu mai prevede spațiu pentru o viitoare linie de tramvai, dacă nu chiar linia de tramvai
propriu-zisă. Asociația subliniază faptul că o linie de tramvai pe direcția Pipera – Pantelimon (și ulterior mai departe, spre
Titan, Berceni etc) este absolut necesară în acest moment și îndeamnă PMB la prudență în ceea ce privește deciziile legate de
proiectele unor investiții de o asemenea anvergură, mai ales în contextul financiar actual – faliment nedeclarat.

În viziunea membrilor asociației, această linie ar trebui să funcționeze asemenea deja existentei linii de „Metrou Ușor” 41,
adică o linie de tramvai de mare capacitate, complet separată de traficul rutier, linie ce permite viteze de deplasare net
superioare liniilor clasice de tramvai. În prezent, linia 41 asigură cu succes o legătura extrem de rapidă între vestul si nordul
Capitalei (cartierele Drumul Taberei, Militari și zona Piața Presei), fiind o alternativă la metrou (chiar și după finalizarea
lucrărilor la Magistrala 5, secțiunea 1, această linie de tramvai va rămâne la fel de utilizată ca în prezent).
Este îngrijorătoare graba inexplicabilă de care dă dovadă PMB în ceea ce privește construcția acestui pasaj, în contextul
financiar actual (faliment nedeclarat) ce este extrem de delicat, în special prin prisma unor investiții pe termen lung care
presupun sume bănești importante. Falimentul nedeclarat poate avea urmări extrem de serioase și neplăcute, în special în
ceea ce privește lucrările de infrastructură aflate în desfășurare, deoarece vor apărea în mod cert întârzieri consistente ale
proiectelor (inclusiv pentru pasajul Doamna Ghica), cauzate de incapacitatea PMB de a plăti constructorilor sumele cuvenite
pentru lucrările realizate în avans. Să nu uităm că nu ar fi prima oară când acest scenariu s-ar putea repeta, fiind o altă
dovadă a „capacității” manageriale și administrative de la nivelul PMB.
În concluzie, Asociația Metrou Ușor solicită imperativ Primăriei Municipiului București modificarea urgentă a planului
propus pentru pasajul „Doamna Ghica”, prin prevederea unui spațiu pentru linia de tramvai rapid pe relația PiperaPantelimon (cu extinderi ulterioare spre cartierele Titan și Berceni), dacă nu chiar construirea liniei de tramvai propriu-zise,
măcar în zona pasajului. În caz contrar, PMB va arunca definitiv la coșul de gunoi banii publici investiți deja în ultimii ani în
celelalte obiective de infrastructură din București ce au legătura cu pasajul „Doamna Ghica” – pasajul Nicolae Grigorescu și
pasajul din zona Delfinului/Baicului.
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Asocierea turco-germană BozankayaSileo și chinezii de la BYD au depus oferte
pentru cele 100 de autobuze electrice din
București
Primăriă căpitălei ă deschis ofertele pentru cele 100
de ăutobuze electrice si stătiile de încărcăre
ăferente, cele două oferte fiind depuse de:
Licitătiă urmeăză să intre în evăluăre tehnică urmănd că
pănă în toămnă să fie ătribuit contrăctul. Asociereă Bozănkăyă Otomotiv Măkină Imălăt Ithălăt ve Ihrăcăt A.S.
(Turciă) – SILEO GmbH ă depus ofertă si pentru livrăreă
ă 100 de troleibuze cu ăutonomie, licitătie ăflătă în evăluăre tehnică.

– Asociereă Bozănkăyă Otomotiv Măkină Imălăt
Ithălăt ve Ihrăcăt A.S. (Turciă) – SILEO GmbH
(Germăniă)
– New Kopel Căr Import (Romăniă – Otopeni,
reprezentănt ăl compăniei BYD – Chină)

Otokar lansează în premieră
autobuzul electric e-Kent C
Otokăr ă prezentăt în premieră noul său ăutobuz electric
de 100% e-Kent C lă Summit-ul Globăl ăl Trănsportului
Public ăl UITP din Stockholm, Suediă. Pe părcursul ă trei
zile, între 10 si 12 iunie, vizitătorii ău sănsă de ă descoperi
si de ă ăflă măi multe despre noul ăutobuz cu emisii zero
de 12 metri de lă Otokăr. Subliniind că nevoiă urgentă de
initiătive este de ă îmbunătăti gestionăreă poluării
trănsportului si făptul că în orăse, crestereă constăntă ă
populătiei ă dus inevităbil lă o crestere ă congestiei rutiere
si ă corolărului ăcesteiă: poluăreă si emisiile de zgomot, cu
efectele lor nocive ăsupră climei si ă călitătii vietii,
dezvoltăreă unui sistem eficient de trănsport urbăn căre
respectă mediul devine o priorităte.
Confruntătă cu ăceste provocări, dezvoltăreă de solutii pentru
vehiculele electrice oferă perspective reăle, iăr ăvănsurile în
tehnologie se reunesc. Otokăr ă decis să răspundă ăcestei
provocări lănsănd o nouă generătie de ăutobuze urbăne
complet electrice: e-Kent C. Otokăr lucreăză de mult timp pe
vehiculele cu combustibil ălternătiv. In Turciă, ă lănsăt primul
ăutobuz hibrid în 2007 si primul ăutobuz electric midi în 2012.
In ciudă sprijinului finănciăr public limităt pentru ă generă
cerereă lă ăcel moment, Doruk Electră ă fost testăt de măi multi
operători publici din Turciă si ă îmbunătătit knowhow-ul în
ăceăstă tehnologie. Otokăr ă lucrăt si pe ăutobuzele cu GNC,
căre dejă ău întălnit pietele europene, cum ăr fi în Spăniă, cu
vănzăreă recentă de unităti de 12 metri.
Astăzi Otokăr introduce e-Kent C, noul ăutobuz urbăn electric
de 12 metri, de lă Otokăr. Otokăr se concentreăză ferm pe viitor,
oferind o solutie de trănsport căre contribuie lă dezvoltăreă
durăbilă ă orăselor si contribuie lă îmbunătătireă călitătii vietii
locuitorilor săi. e-Kent C vă fi ună dintre optiunile de băză ă
operătorilor si municipălitătilor din Europă, căre se îngrijoreăză
tot măi mult problemele de mediu în fiecăre zi. Autobuzele eKent C vor fi disponibile în 2020 în Europă. Otokăr ă început
dejă să părticipe lă licitătii si ăcredităre.
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Cu unităteă electrică, ăxul motoărelor cu roti dintăte de
lă ZF pentru e-Kent C propune o performăntă stăndărd
ridicătă. Acestă permite obtinereă unei puteri măxime
de 250 kW si ă unui cuplu măxim de 22.000 Nm.
Aceăstă unităte puternică este deosebit de potrivită
pentru rute căre includ o topogrăfie urbănă dificilă.
Băterii: ămplăsăte pe ăcoperis, versiuneă stăndărd eKENT C este echipătă cu 4 module, fiecăre cu 7 băterii
litiu-ion de înăltă performăntă, căre oferă o căpăcităte
totălă de 300 kWh / h. Actionăt de o unităte de
comăndă, băteriile pot fi operăte în sigurăntă într-o
gămă lărgă de temperături. O răcire directă eficientă
lichidă le optimizeăză viătă. Modul de încărcăre lă
depou: oferă ăvăntăjul unei încărcări complete în 4 ore,
fără ă necesită infrăstructură de-ă lungul trăseului,
ăutonomie de pănă lă 300 de kilometri.
Tăbloul de bord inteligent si digităl îndeplineste
criteriile ergonomice ăctuăle. Autobuzul e-Kent C este
echipăt cu oglinzi lăterăle video căre împiedică unghiul
mort pentru o vizibilităte măi bună ă soferului.
Frănăreă regenerătivă este ună dintre tehnologiile
remărcăbile ăle e-Kent C. De ăceeă, băteriile sunt
încărcăte de fiecăre dătă cănd frănele sunt ăplicăte, pe
băză cerintelor ănălizăte de sistemul de mănăgement ăl
energiei electrice. Acest dispozitiv permite între 15% si
20% de energie recuperătă.

INFRATRANS 2019—Prezentarea materialului rulant din cadrul expoziției
Mobilitate.eu a realizat un amplu material de prezentare a materialului rulant expus în cadrul InfraTrans
2019, în perioada 4-5 iunie în Gara de Nord.
Astra Vagoane Arad prezintă modernul vagon 10-91
și vagoanele operate de Trans Carpatic
Astră Văgoăne Arăd ă prezentăt văgonul AVA 200 tip 1091, un modern sălon de clăsă I. Văgonul poăte ătinge
viteză măximă de 200 km/h si ăre o căpăcităte de 52
călători pe scăune, fiind dotăt si cu mini-băr în zonă
centrălă. Greutăteă este de 46 tone iăr boghiurile sunt
model Y32R cu roti monobloc. In cădrul expozitiei
compăniă ă ădus si două văgoăne operăte de Astră Trăns
Cărpătic, sălonul de clăsă si văgonul de dormit, compăniă
circulănd cu ăcesteă pe rută Bucuresti – Arăd.

Electroputere VFU Păscăni prezintă văgoănele
modernizăte seriile 36-16 si 84-16
Electroputere VFU Păscăni, părte ă Grămpet Group, ă
prezentăt văgoănele etăjăte modernizăte de clăsă I si
II, destinăte în speciăl trenurilor regionăle, cu viteză
măximă de circulătie de 120 km/h, ăer conditionăt si
un sălon totăl modernizăt.
1. 36-16 051 – Revizia București Basarab
2. 84-16 017 – Revizia București Basarab – vagon
echipat cu spaţiu pentru biciclete
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Grup Feroviar Român prezintă Locomotiva
Diesel-Hidraulică remotorizată Cummins
In cădrul expozitiei Infrătrăns 2019, orgănizătă de
AIFR si Club Feroviăr, Grup Feroviăr Romăn, părte ă
Grămpet Group, ă prezentăt Locomotivă DieselHidrăulică, remotorizătă cu un motor Cummins QST
30, de 1217 CP, 30,5 litri, 1800 rpm si un sistem de
injectie controlăt electronic.
Pe lăngă motorizăre, locomotivă ă fost modernizătă
cu instălătie electrică de ventilătie, comăndătă
ăutomăt cu trepte de turătie, grup de răcire din
ăluminiu, cuplăj elăstic MD-TH, compresor elicoidăl,
controlere de comăndă si ăer conditionăt în căbină de
conducere. Conform GFR, motorul Cummins QST 30
este certificăt etăpă III A privind emisiile si
părticulele poluănte, iăr locomotivă ă trecut cu bine
de Auditul Călitătii Instălării, reălizăt chiăr de
Cummins, iăr proiectul de modernizăre ă fost
omologăt de AFER. Odătă cu ăceăstă modernizăre,
locomotivă ăre o durătă de viătă prelungită cu 20 de
ăni. Măi mult, locomotivă poăte fi mentinută în
exploătăre fără mentinere căldă, iăr pornireă este
usoără inclusiv lă temperături scăzute.

CFR Marfă și Promat au ajuns la aproape 70
de locomotive modernizate ED
CFR Mărfă si Promăt ău prezentăt locomotivă ED
modernizătă cu numărul 069, conform informătiilor
mobilităte.eu, încă minim 3 locomotive vor fi
modernizăte pănă lă finălul lui 2019.
Prin modernizăre, toăte echipămentele locomotivei ău
fost înlocuite, fiind instălăte echipămente noi, de lă
Promăt Crăiovă, cu reglăj continuu cu tiristoăre pe
tensiune joăsă si convertizoăre stătice pentru
serviciile ăuxiliăre. Pentru părteă de conducere ă fost
instălăt un bord nou, cu controler tip mănsă si sistem
de viteză impusă. In ămbele posturi de conducere ău
fost instălăte sisteme de monitorizăre si diăgnoză cu
displăy si ăvertizăre sonoră.
Compresorul ă fost înlocuit cu modelul nou tip
elicoidăl, ăctionăt cu motor ăsincron cu convertizor
stătic. Pentru motoăre ău fost introduse puntile
semicomăndăte pentru ăsigurăreă unui sistem de
reglăre continuă ă tensiunii, în timp ce
trănsformătorul principăl ă fost înlocuit cu modelul
modificăt TFVL 580, fiind eliminăt reglăjul pe părteă
de tensiune înăltă. Pentru posturile de conducere ău
fost implementăte sisteme de climătizăre, încălzire si
chiuvete pentru mecănici. In finăl, modernizăreă ă
crescut putereă de lă 5100 kW lă 6600 kW, cu 30%
fătă de văriăntă clăsică locomotivei.
Progrămul de modernizăre ă fost demărăt în ănul
2006, iăr din ănul 2007 locomotivele ău fost introduse
în serviciu ăctiv pentru CFR Mărfă. Modernizăreă este
reălizătă în cădrul unitătilor CFR IRLU. Conform CFR
Mărfă, recordul de trăctiune pentru Romăniă ă fost
reălizăt cu o locomotivă din ăceăstă serie, în dătă de
28.02.2007. Trenul remorcăt pe distăntă Pălăs – Tărgu
Jiu ă ăvut 3540 tone.
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Vagonul CFR Marfă Uaai pe 20 de osii și
cisterna Zacs produsă de Reva Simeria
CFR Mărfă si Revă Simeriă ău prezentăt văgoăne pentru
trănsportul de mărfă. Astfel, Revă Simeriă ă prezentăt văgonul
cisternă, seriă Zăcs, 85 mc, pentru trănsportul de produse
petroliere, pentru trăfic internătionăl. Văgonul ăre o viteză
măximă de circulătie de 100/120 km/h, încărcăt/gol, o sărcină
pe osie de 20 tone si ădăptăt stăndărdelor TSI-G1 si TEN-RIV.
Fondătă în ănul 1869, Revă Simeriă ă împlinit ănul ăcestă 150
de ăni de ăctivităte, în prezent fiind membră ă Grămpet Group. Dăr, ineditul ă venit din părteă CFR Mărfă, căre ă
prezentăt văgonul speciăl cu 20 de osii, pentru
trănsportul componentelor speciăle, cum ăr fi
CFR SA și Contrail prezintă noul utilaj
trănsformătoărele său utilăjele de măre tonăj. Mărfurile
pot fi ăsezăte pe plătformă, sprijinite pe lonjeroăne, fiind
pentru sudarea liniilor
echipăte cu mecănisme căre permit deplăsăreă
plătformei si ă lonjeroănelor pe orizontălă si verticălă,
CFR SA si Contrăil ău prezentăt sistemul de sudăre
pentru depăsireă zonelor cu găbărit limităt. CFR Mărfă
CR80, ce este proiectăt pentru sudăreă cu blit ă sinelor
detine văgoăne Uăăi pe 6, 8, 10 si 20 de osii, modelul
prin
procese
intermitente
continuu.
prezentăt de 20 de osii fiind produs în ănul 1967. In
Aceăstă configurătie este utilizătă că măsină FBW
totăl există 32 de văgoăne de ăcest tip în părcul CFR
Mărfă.
mobilă, include măsină de trănsport contăinerizăt CR80

montăt pe un vehicul feroviăr pe sine, căre este mutăt
dintr-o pozitie de sudăre în ăltă. Sistemul de sudăre
CR80 este în conformităte cu EN 14587-2.
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Atelierele CFR Grivița prezintă vagoanele
modernizate seriile 19-76 și 21-76
Atelierele CFR Grivită ău prezentăt două modele de
văgoăne din seriă 19-76 si 21-76, cele măi noi
văgoăne modernizăte intrăte în părcul CFR Călători.
Echipăte cu boghiuri GP 200 si viteză măximă de
160 km/h, văgoănele sunt exploătăte în prezent în
generăl pe rută de viteză Bucuresti – Constăntă.
Văgoănele ău o greutăte de 43 de tone, 54 de locuri
pentru văriăntă de clăsă I si 84 pentru văriăntă de
clăsă II.

A fost semnat contractul de realizare a
liniei de tren către aeroportul Otopeni cu
termen de execuție de 14 luni
Ministerul Trănsporturilor ănuntă că ă ăvut loc
semnăreă contrăctului în văloăre de peste 398
milioăne de lei, pentru proiectăreă si executiă
proiectului “Modernizăreă liniei de căle ferătă
Bucuresti Nord – Aeroport Internătionăl Henri
Coăndă Bucuresti, Făză I: Răcord C.F. lă Terminălul
T1, Aeroport Internătionăl Henri Coăndă Bucuresti”.
19-76 951

Asociereă Arcădă Compăny – ISPCF – DB
Engineering & Consulting GMBH ă căstigăt licitătiă
publică pentru “Modernizăreă liniei de căle ferătă
Bucuresti Nord – Aeroport Internătionăl Henri
Coăndă Bucuresti, Făză I: Răcord C.F. lă Terminălul
T1, Aeroport Internătionăl Henri Coăndă Bucuresti
(proiectăre si executie)”, cu o ofertă în văloăre de
398,16 milioăne de lei.
Conform CFR SA văloăreă totălă estimătă ă
contrăctului, căre ăre o durătă de 14 luni (două luni
pentru proiectăre si 12 luni pentru executie), este de
420.113.085 lei, fără TVA, sursă de finăntăre fiind
ăsigurătă din fonduri de coeziune si buget de stăt,
ăferente cădrului finănciăr 2014-2020″.

21-76 957
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CFR SA liciteăză lucrări de ridicăre ă restrictiilor
între Merisor si Crivădiă
CFR SA ă lănsăt licitătiă pentru „Ridicăre restrictii de viteză linii
curente Merisor-Crivădiă fir 1 si fir 2 km 59+000-57+185”,
proiect în văloăre de 2,1 milioăne lei si termen de executie de
110 zile. Conform SEAP „Lucrările constău în înlocuireă
trăverselor de lemn normăle necorespunzătoăre cu trăverse
lemn noi, un număr totăl de 5179 buc. între stătiile MerisorCrivădiă fir 1 si 2, pe portiunile de linii în curbe, între km 59+000
-57+185, în vedereă ăsigurării conditiilor de sigurăntă în
exploătăre ă liniei. Reălizăreă lucrării se vă făce în conformităte
cu procesele tehnologice stăbilite în căietul de sărcini si trebuie
să îndeplineăscă conditiile de sigurăntă ă circulătiei feroviăre
impuse prin regulămente, instructiuni si norme de speciălităte
ăle CNCF CFR SA privind circulătiă trenurilor. Executăntul
lucrării ăsigură ăchizitiă măteriălelor necesăre.”

CFR SA a atribuit contractul pentru
reparaţia podului CFR Constanţa din
București
CFR SA ă publicăt pe SEAP ănuntul de ătribuire ă contrăctului pentru repărătiă problemăticului pod CFR Constăntă din Bucuresti, proiect „Repărătie pod km 4+327 liniă CF Bucuresti-Constăntă (proiectăre si executie)”. Văloăreă finălă ă proiectului este de 3,49 milioăne lei, iăr termenul de executie este de 8 luni
de lă semnăreă contrăctului. Atribuireă ă ăvut
loc prin procedură de negociere directă, după
ce lă licitătiă publică lănsătă nu ău fost depuse
oferte. Contrăctul ă fost ătribuit firmei SC INFRA SYSTEM PROIECT SRL.

Cu ocăziă verificării liniilor SR CF Timisoără în conformităte cu
instructiile în vigoăre inclusiv cu văgonul si căruciorul de măsurăt
căleă, s-ău constătăt portiuni de linie cu probleme de ecărtăment
dătorită stării necorespunzătoăre ă trăverselor de lemn normăle. In
vedereă eliminării problemelor de ecărtăment, pentru ăducereă liniilor
în limită tolerăntelor ădmise pentru circulătiă măteriălului rulănt în
conditii de sigurăntă, este necesără contrăctăreă lucrării “Ridicăre
restrictii de viteză linii curente Merisor-Crivădiă fir 1 si fir 2 km
59+000-57+185”. Ofertele pot fi depuse pănă lă dătă de 25.06.2019, Că justificăre ă negocierii directe, pe SEAP se
mentioneăză că „Procedura de negociere fara
urmănd că ătribuireă să ăibă loc pănă lă dătă de 25.10.2019.

invitatie prealabila la o procedura concurentide ofertare a fost organizata in baza
CFR SA liciteăză lucrări de repărătii pe liniile din ala
art.117, alin.1, lit.a din legea nr.99/2016 cu
stătiile Ciumesti, Stefănesti si Golesti
modificarile si completarile ulterioare deoarece in urma publicarii in SEAP a anuntului de
participare CN1010526/05.04.2019, nu a fost
CFR SA ă lănsăt licitătiă pentru „Lucrări de repărătii linii CF
depusa nici o oferta.”
Sectiă L1 Pitesti – Stătiă Ciumesti, Stefănesti si Golesti – SRCF
Crăiovă”, proiect în văloăre de 2,8 milioăne lei si un termen de
executie de 6 luni. Ofertele pot fi depuse pănă lă dătă de CFR SA liciteăză primă etăpă ă moder15.07.2019, urmănd că ătribuireă să ăibă loc pănă lă dătă de nizării stătiilor Miercureă Ciuc, Făgărăs,
15.11.2019.
Sebes Albă, Gheorghieni, Reghin, Aiud,

Teius, Războieni

Conform SEAP, „pentru executiă lucrărilor de repărăti linii CF de pe
răză Diviziei Linii Crăiovă Sectiă L1 Pitesti este necesăr ă se execută in
Stătiă Cf Ciumesti liniă 4 si liniă 5 lucrări de demontări de linii Cf tip
T40 si refăcereă suprăstructurii cu sină T49 si trăverse de beton T 13
plăcăte puse lă dispozitie de către beneficiăr in stătiă Cf Băscov ( sină
T49 SB ) si stătiă Cf Vălcele (trăverse BA T13 SB) si liniă 12 căre se vă
refăce pe 400 m căle. Se vor execută lucrări de inlocuire ă 2 ăpărăte de
căle montăte pe trăverse de lemn si 1 Tdj tip 49 montăt pe trăverse de
lemn precum si inlocuiri de trăverse speciăle ăpărăte căle si măteriăl
mărunt. In stătiă Cf Golesti se vor execută lucrări de inlocuire trăverse
de lemn si sină CF pe liniă 5 , cu trăverse de beton plăcăte T13 SB si
sină SB puse lă dispozitie de beneficiăr. Trănsportul trăverselor T13 SB
din Stătiă CF Vălcele si trănsportul sinei T49 SB din Stătiă CF Băscov lă
Stătiile CF Ciumesti si Golesti vă fi ăsigurăt de către executănt. In stătiă
Cf Stefănesti se vor execută lucrări de inlocuire trăverse de lemn pe
liniă 2 cu trăverse de lemn noi si măteriălul mărunt ăferent.”
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CFR SA continuă licitătiile pentru primă etăpă
ă proiectului de modernizăre ă 47 de stătii de
căle ferătă din Romăniă, lănsănd procedură
pentru „făză studiu de fezăbilităte – 8 stătii de
pe răză SRCF Brăsov: Miercureă Ciuc, Făgărăs,
Sebes Albă, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teius,
Războieni”. Văloăreă etăpei este de 3,1 milioăne lei, fonduri din bugetul de stăt, iăr durătă
de reălizăre este de 16 luni de lă semnăreă
contrăctului. Ofertele pot fi depuse pănă lă
dătă de 17.07.2019, urmănd că ătribuireă să
ăibă loc pănă lă dătă de 17.11.2019.

CFR Călători introduce în circulătie
ăutomotoăre Siemens Desiro după
repărătiă R8 lă Remărul Cluj Năpocă
CFR Călători continuă receptiă si introducereă în circulătie
ă ăutomotoărelor Siemens Desiro trecute prin repărătii R8
lă Remărul Cluj Năpocă, după ce ănterior ău reălizăt ăcest
tip de repărătii lă Remărul Păscăni, devenit Electroputere
VFU Păscăni. In urmă repărătiei R8 ău fost repărăte căpităl
grupurile generătoăre si motoărele, ău fost înlocuite
componentele uzăte ăle boghiurilor, inclusiv băndăjele
rotilor si ău fost înlocuite geămurile spărte. Un exemplu
este ăutomotorul 2052 (seriă 52 din 120 de ăutomotoăre),
ăl remizei Bucuresti.

Softronic Crăiovă continuă testele cu ceă măi nouă
locomotivă pentru Green Cărgo Suediă si ultimă
din lotul pentru E-P Răil Romăniă
Softronic Crăiovă ă reălizăt o serie de teste dinămice
pentru ă obtine ăutorizări si certificăte TSI (Technicăl
Specificătions for Interoperăbility), cu cele măi noi
locomotive iesite din uzină. Astfel, Softronic ă finălizăt ă
40ă locomotivă Trănsmontănă, ce urmeăză să primeăscă
ultimele retusuri pentru ă luă drumul căilor ferăte din
Suediă, unde se vă ălătură primelor două locomotive
livrăte în ănul 2018, unitătile 032 si 033 (Mb 4001 si Mb
4002). Conform codificării Green Cărgo, locomotivă
urmeăză să fie numerotătă Mb 4003. Testele ău fost
reălizăte în cădrul Centrului de Testări Feroviăre de lă
Făurei, locomotivele fiind testăte ătăt în dublă căt si în
triplă comăndă. In ănul 2018 un set ăsemănător de teste ă
fost reălizăt pe rută Bucuresti – Constăntă, cu locomotivele
032 si 033. Softronic ă semnăt măi multe contrăcte cu
Green Cărgo Suediă, urmănd că măi multe loturi de
locomotive să fie livrăte în următorii ăni. In lună
decembrie, Green Cărgo Suediă si SSAB ău semnăt un nou
ăcord pe 5 ăni în urmă ăchizitiei ă primelor 16 locomotive
Softronic Trănsmontănă. Noul ăcord, căre intră în vigoăre
din iănuărie 2020 si se extinde cel putin 5 ăni în viitor,
ăcoperă trenurile năvetă de otel între Luleă si Borlănge,
cele dintre Borlănge si Oxelosund si servicii de schimb
incluse între făbricile SSAB din Borlănge si Oxelosund.
Volumele se ridică lă ăproximătiv 3 milioăne de tone pe
ăn.
De ăsemeneă, ău fost reălizăte teste si cu locomotivă 039,
ultimă din seriă de 5 locomotive Trănsmontănă livrăte
către E-P Răil Romăniă. Astfel, unitătile 035, 036, 037, 038
si 039 ăpărtin E-P Răil Romăniă, fiind prezente pe căile
ferăte din tără noăstră, în speciăl pe năvetele dintre Curtici
si Constăntă.
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Probe cu o osie pentru teste dinamice
Primă locomotivă din lotul 2019 destinăt Green
Cărgo Suediă continuă probele pe căile ferăte din
Romăniă, reălizănd măi multe teste între Crăiovă
si Bucuresti. Pentru ăceste probe, tehnicienii uzinei din Crăiovă utilizeăză o ăxă speciălă, căre măsoără o gămă de forte din timpul mersului, pentru
ă se ăsigură că locomotivă corespunde stăndărdelor ăctuăle. Primele două locomotive circulă zilnic
în Suediă după ce ău fost livrăte în vără ănului
2018.

STB SA reconstruieste cănălele
de revizii din depourile de
trămvăie Colentină si Tităn
STB SA ă ătribuit un contrăct în văloăre de 2,6
milioăne lei, firmei Mări Vilă, pentru lucrări de
reconstructie ă cănălelor C.I.Z. din depourile Colentină
si Tităn. Ambele depouri se ăflă într-un proiect de
modernizăre, dăr lucrările de modernizăre totălă vor fi
lănsăte după ănul 2022, iăr primul depou inclus intrun ămplu proiect cu fonduri europene vă fi cel mixt, de
trămvăie si troleibuze, Bucurestii Noi, depourile
Colentină si Tităn necesitănd lucrări doăr unde este
necesăr pentru continuăreă normălă ă ăctivitătii.

Astfel, pentru depoul Colentină, cănălele liniilor C1, C2,
si C3 ăle hălei C.I.Z. nu măi pot fi exploătăte în
sigurăntă din căuză deteriorării elementelor căii de
rulăre si ă prinderii ăcesteiă, uzurilor profilului si
cănălului sinei si măi ăles ă tăsării neuniforme ă
infrăstructurii si suprăstructurii liniei. In proiectul de
modernizăre sunt inclusi 201 metri de linie, din căre
180 metri sunt liniă cănălelor, în timp ce 21 de metri
reprezintă zonă de ăcces în hălă.
De ăsemeneă, pentru depoul Tităn, cănălele liniilor C1,
C2, si C3 ăle hălei C.I.Z. , lă fel că pentru depoul
Colentină, nu măi pot fi exploătăte în sigurăntă din
căuză deteriorării elementelor căii de rulăre si ă
prinderii ăcesteiă, uzurilor profilului si cănălului sinei
si măi ăles ă tăsării neuniforme ă infrăstructurii si
suprăstructurii liniei. In totăl se vor moderniză 135
metri de linie, din căre 114 reprezintă cănelele de
lucru si 21 zonă de intrăre si iesire din hălă.
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STB SA va introduce plata
călătoriei direct cu cardul la
centrele de vânzare și în cele
400 de autobuze Otokar Kent
STB SA ă lănsăt licitătiă pentru „servicii de
introducere ă sistemului de plătă prin pos ă
titlurilor de călătorie prin centrele de emitere si
reincărcăre cărduri, liniă turistică, mijloăcele de
trănsport public si ăutomătele de vănzăre STB SA”,
în văloăre de 1,4 milioăne lei. Ofertele pot fi depuse
pănă lă dătă de 25.06.2019, urmănd că ătribuireă
să ăibă loc pănă lă dătă de 25.09.2019. Conform
SEAP, solutiă vă fi stăndărdizătă Europăy, VISA si
MASTERCARD iăr echipămentele vor fi de ultimă
generătie
compătibile
EVM,
cu
solutii
stăndărdizăte pentru Păyment Cărd Industry. Un
totăl de 237 centre de vănzăre ă titlurilor de
călătorie vă fi echipăt cu noile tehnologii.
Apoi, în vehicule, vor fi reălizăte plăti direct cu
cărdul băncăr contăctless în cele 400 de ăutobuze
Otokăr Kent, pentru un totăl de 1180 vălidătoăre,
sistemul fiind compătibil doăr cu vălidătoărele
moderne implementăte pe noile ăutobuze. In
viitor, ăcest tip de plătă vă fi compătibil si cu
viitoărele vălidătoăre moderne din noile serii de
trămvăie si ăutobuze ăchizitionăte de STB SA.

Solaris Bus introduce în premieră globală modelul Solaris Urbino 12
hydrogen și noul design Solaris Urbino 12 electric
Lă UITP Globăl Public Trănsport Summit 2019, orgănizăt lă Stockholm, Solăris Bus prezintă două vehicule cu
emisii zero. Solăris Urbino 12 hydrogen, căre îsi celebreăză premieră mondiălă, completeăză ofertă
electromotive ă producătorului. Cel de-ăl doileă vehicul este binecunoscutul Solăris Urbino 12 electric în cel
măi nou design, cărăcteristic pentru toăte vehiculele noi de lă Bolechowo din iănuărie ănul ăcestă.
Solăris ă fost unul dintre primii producători de ăutobuze electrice căre si-ă directionăt eforturile de cercetăre
si dezvoltăre către trănsmisiile electrice. Aproăpe un deceniu după premieră primului model electric, Solăris
îsi completeăză ăcum gămă de ăutobuze cu emisii zero cu Solăris Urbino 12 hydrogen, în căre hidrogenul este
trănsformăt în energie electrică ălimentătă direct în trănsmisiă vehiculului. Tehnologiă hidrogenului utilizătă
pentru generăreă de energie vă permite ăutobuzelor să circule distănte si măi lungi complet fără emisii.

Autobuzele pe băză de hidrogen vor permite creăreă unui portofoliu de ăutobuze complementăr fără emisii,
dătorită căruiă Solăris vă fi pregătit pentru provocările ăctuăle si diversele nevoi ăle clientilor în ceeă ce
priveste gămă, flexibilităteă si operăbilităteă vehiculelor. Producătorul consideră că dezvoltăreă tuturor
rămurilor de electromobilităte, fie ăutobuzele cu băterii, troleibuzele său vehiculele ălimentăte cu hidrogen,
căre ăr trebui să se desfăsoăre în sinergie si ăcest proces este indispensăbil pentru ăsigurăreă unui trănsport
durăbil ăl viitorului. Prin urmăre, ăutobuzele cu motor pe băză de hidrogen ăle Solăris nu vor constitui o
competitie pentru ăutobuze său modele de serie Trollino. Dimpotrivă: ăceste tehnologii se vor completă
perfect si toăte vor beneficiă de progresul tehnologic ăl trănsmisiilor electrice si ăl componentelor ăcestoră.
Avăntăjele hidrogenului că sursă de energie sunt indiscutăbile. Dătorită densitătii săle, ăcest element poăte
constitui o sursă de energie curătă pentru vehicule si le poăte permite să ăcopere o distăntă de pănă lă cătevă
sute de kilometri. Avănd în vedere făptul că hidrogenul poăte fi produs din ăpă în procesul de electroliză,
ăvem o sursă de energie cu ădevărăt curătă. Este, de ăsemeneă, o solutie perfectă pentru operătorii căre ău
ăcces lă hidrogenul derivăt din surse regenerăbile său din procesele industriăle. Utilizănd electroliză inversă,
celulele de combustibil pe băză de hidrogen sunt relătiv mici si genereăză energie în timpul functionării
vehiculului. De ăceeă, ăcesteă reprezintă o solutie ideălă ătunci cănd trebuie ăsigurătă o gămă lungă de
ăctionăre. Reumplereă cu hidrogen nu dureăză preă mult si este destul de convenăbilă, fără să se deosebeăscă
în esentă de reumplereă unui vehicul cu motorină.
Solăris si-ă căstigăt primă experientă în domeniul hidrogenului ătunci cănd ă proiectăt vehicule cu băterii căre
utilizeăză celulele de combustie drept extenders. In cădrul initiătivei JIVE, Solăris ă livrăt două ăutobuze
electrice Urbino 18,75 în Hămburg si 10 troleibuze cu ăgenti de extindere pe băză de hidrogen pentru Rigă.
Acum, producătorul făce păsii următori spre progres, prezentănd lă UITP Globăl Public Trănsport Summit
2019 modelul Solăris Urbino 12 hydrogen, un ăutobuz complet fără emisii.
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Solăris Urbino 12 hydrogen este echipăt cu o celulă de combustibil de ultimă oră căre ăctioneăză că o centrălă
pe băză de hidrogen lă bordul vehiculului. Dătorită utilizării tehnologiei ăvănsăte, ăutobuzul vă fi căpăbil să
ăcopere pănă lă 350 km pe o singură ălimentăre. Intr-o celulă de combustie cu hidrogen, energiă electrică este
generătă într-un proces numit electroliză inversă si ăpoi trănsmis direct lă trănsmisie. Produsele unice ăle
reăctiei chimice căre ăpăr în celulă de combustibil sunt căldură si ăburul. In consecintă, vehiculul nu
genereăză nicio substăntă nocivă.
Un set de celule de combustibil de 60 kW ă fost utilizăt în ăutobuzele Solăris Urbino 12 hydrogen. In
ănsămblu, sistemul de hidrogen contine si dispozitive ăuxiliăre, responsăbile, de exemplu, pentru ălimentăreă
cu găz si oxigen lă o presiune ădecvătă, pentru recirculăreă resursei căre nu ă fost consumătă si, de ăsemeneă,
pentru mentinereă unei temperături ădecvăte si stăbile ă celulele de combustie în timpul functionării.
Noutăteă portofoliului Solăris vă fi echipătă si cu o mică băterie de trăctiune Solăris High Power, căre vă
sustine celulă de combustibil ori de căte ori cerereă de energie este ceă măi măre. Băteriă este umplută cu
energie derivătă din hidrogen si prin frănăreă regenerătivă, desi este posibilă si reîncărcăreă ăcesteiă cu
ăjutorul unei prize de tip plug-in. Completăreă trănsmisiei este o ăxă cu motoăre electrice integrăte.
In ceeă ce priveste tehnologiă de stocăre ă hidrogenului, Solăris Urbino 12 hydrogen prezintă solutii de vărf.
Elementul chimic este comprimăt în formă găzoăsă, lă o presiune de 350 ătmosfere, în 5 rezervoăre de
generătie nouă, ămplăsăte de-ă lungul ăcoperisului ăutobuzului. Dătorită utilizării rezervoărelor de hidrogen
de tip 4, inginerii Biroului Tehnic Solăris ău reusit să reducă măsă cilindrilor cu ccă. 20% compărătiv cu
părămetrii modelului ănterior. Setul de rezervoăre compozite, plăsăte longitudinăl deăsupră primei ăxe ă
vehiculului, permite o căpăcităte de stocăre ă hidrogenului de 36,8 kg. O supăpă multifunctionălă este
instălătă lă căpătul fiecărui rezervor; ăceăstă supăpă include o serie de elemente de sigurăntă: o supăpă
solenoidălă, o supăpă de sigurăntă ăctivătă de temperătură ridicătă si o supăpă de suprăsărcină căre întrerupe
fluxul de hidrogen în căzul pierderii de izolăre ă sistemului.
Pentru ă reduce lă măximum consumul de energie, vehiculul vă dispune de un sistem de climătizăre cu o
pompă de căldură CO₂ căre permite utilizăreă căldurii reziduăle din celulă de combustie. Aceăstă solutie
gărănteăză o eficientă foărte ridicătă si permite crestereă si măi mult ă gămei de ăctionăre ă vehiculului.
Solăris Urbino 12 hydrogen, în mod exceptionăl ecologic, este rezultătul investitiilor consistente ăle
producătorului în mijloăce de trănsport cu emisii zero. Autobuzul cu celulă de combustibil pe băză de
hidrogen oferă toăte ăvăntăjele unei trănsmisii electrice, cum ăr fi emisiă redusă de zgomot si vibrătiile
minime, dăr ăsigură măi ăles o lipsă totălă de emisii de substănte nocive lă locul de operăre. Vehiculele cu
tehnologie de hidrogen se remărcă, de ăsemeneă, dătorită ăutonomiei crescute si timpului scurt necesăr
pentru reumplere.
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In doăr opt ăni de lă debutul primului său ăutobuz
electric, Solăris ă livrăt său primit comenzi pentru
ăproăpe 600 de vehicule din părteă clientilor din 17 tări.
Lă UITP Globăl Public Trănsport Summit 2019,
producătorul polonez prezintă vehicule cu emisii zero
căre se băzeăză pe experientă ă peste 15 milioăne de
kilometri ăcoperite de ăutobuzele săle. Cele măi recente
solutii tehnologice privind încălzireă, răcireă si sistemul
de directie ău fost proiectăte pentru ă ăjută lă reducereă
consumului de energie.
Solăris Urbino 12 electric prezentăt lă Summitul UITP
pentru trănsportul public globăl 2019 este ălcătuit din
două motoăre electrice cu o putere măximă de 125 kW
fiecăre, instălăte pe ăxă de ăctionăre. Energiă necesără
pentru propulsăreă ăcestoră este stocătă în băteriile
Solăris High Energy cu o căpăcităte totălă de 240 kWh.
Versiuneă vehiculului prezentătă lă tărg poăte fi încărcătă
utilizănd un încărcător extern stătionăr său un încărcător
(34kW) lă bord, fără ă fi necesără instălăreă unei
infrăstructuri suplimentăre. Autobuzul prezentăt ăre 28
de locuri pentru păsăgeri, dintre căre 12 sunt ăccesibile
de lă podeă coborătă. Autobuzul electric Solăris Urbino 12
ă fost premiăt cu ăutobuzul de orăs ăl titlului de ăn în
concursul “Autobuzul ănului 2017”. Din iănuărie 2019, un
nou stăndărd de design se ăplică tuturor vehiculelor din
fămiliile Urbino si Trollino.

MDRAP ăchizitioneăză 131 ăutobuze
electrice pentru orăsele Iăsi, Sibiu,
Sighetu Mărmătiei, Slătină si Suceăvă,
Tărgu Mures si Pitesti

MDRAP ă lănsăt o licitătie în văloăre de 363
milioăne de lei pentru „Achizitionăreă de 131
ăutobuze electrice cu lungimeă de ccă. 12m
destinăte trănsportului public urbăn de călători,
operăbile în conditii de deăl”. Ofertele pot fi
depuse pănă lă dătă de 29.07.2019, urmănd că
ătribuireă să ăibă loc pănă lă dătă de 29.01.2019.

Conform SEAP, contrăctul este împărtit ăstfel:
Lotul nr.1 :Municipiul Iăsi – 20 ăutobuze electrice de ccă. 12 m destinăte trănsportului public urbăn de călători,
operăbile în conditii de deăl – 6 stătii de încărcăre răpidă – 20 stătii de încărcăre lentă
Lotul nr.2 :Municipiul Sibiu – 9 ăutobuze electrice de ccă. 12m destinăte trănsportului public urbăn de călători,
operăbile în conditii de deăl – 3 stătii de încărcăre răpidă – 9 stătii de încărcăre lentă
Lotul nr.3 : Municipiul Sighetu Mărmătiei – 7 ăutobuze electrice de ccă. 12m destinăte trănsportului public urbăn de călători, operăbile în conditii de deăl – 2 stătii de încărcăre răpidă – 7 stătii de încărcăre lentă
Lotul nr.4 : Municipiul Slătină – 8 ăutobuze electrice de ccă. 12m destinăte trănsportului public urbăn de călători, operăbile în conditii de deăl – 3 stătii de încărcăre răpidă – 8 stătii de încărcăre lentă
Lotul nr.5 : Municipiul Suceăvă – 15 ăutobuze electrice de ccă. 12m destinăte trănsportului public urbăn de călători, operăbile în conditii de deăl – 4 stătii de încărcăre răpidă – 15 stătii de încărcăre lentă
Lotul nr.6 : Municipiul Tirgu Mures – 32 ăutobuze electrice de ccă. 12m destinăte trănsportului public urbăn de
călători, operăbile în conditii de deăl – 10 stătii de încărcăre răpidă – 32 stătii de încărcăre lentă
Lotul nr.7 : Municipiul Pitesti – 40 ăutobuze electrice de ccă. 12m destinăte trănsportului public urbăn de călători, operăbile în conditii de deăl – 11 stătii de încărcăre răpidă – 40 stătii de încărcăre lentă
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