Patronatele feroviare prezintă problemele și
evoluția transporturilor feroviare la a XV-a ediție
a Conferințelor Club Feroviar
17 martie 2021
Vasile Șeclăman, președinte al Organizației Patronatelor Societăților
Feroviare Private din România (OPSFPR), va susține marți 23 martie,
cu ocazia celei de-a XV-a ediții a Conferințelor Club Feroviar, o
prezentare privind problemele întâmpinate de transportatorii feroviari
privați din România și evoluția companiilor membre în 2020 pe piața
transporturilor de marfă.

Prezentările lui Vasile Șeclăman vor avea loc în cadrul
celui de-al doilea modul, intitulat „Infrastructura
feroviară, coloana vertebrală a transportului feroviar din
România”. Subiectele abordate în cadrul acestuia vor fi:
modalități de ameliorare a vitezei de circulație a
trenurilor de călători și marfă, calitatea produsului
feroviar transportat, condiție necesară pentru mutarea
traficului rutier către cel feroviar, servicii inter/multi
modale din România, element principal care face
inserția transportului feroviar în sistemul național de
transport, ERTMS – importanță, stadiu implementare,
progrese, siguranța transportului feroviar pe calea
ferată, colaborarea CNAIR în privința trecerii la nivel cu
drumurile naționale.
Intervențiile vor fi moderate de Corneliu Luscalov, director infrastructură/ senior technical
executive – AIF/ Vossloh Tehnica Feroviară.
Lista vorbitorilor din acest panel îi include pe: Vintilă Iordan, director general – AFER,
Ioan Pintea, director general – CFR SA, Cristian Andrei, director al Direcției de Siguranța
Circulației și Monitorizare Trafic – CNAIR, Marius Adăscăliței, director general –
voestalpine Railway Systems, Dorian Alexandrescu, director operațional – voestalpine
Railway Systems și Vasile Șeclăman, președinte – OPSFPR.

Cum se va desfășura evenimentul
Club Feroviar, cu sprijinul Asociatiei Industriei Feroviare din Romania (AIF), sub
patronajul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în parteneriat media cu
AGERPRES organizează a XV-a editie a Conferintelor Club Feroviar – Conferința de
Infrastructură, eveniment care va avea loc online, în data de 23 martie. Sesiunile live vor
începe la ora 9:30, iar vizionarea se va face online pe platforma Club Feroviar.
Conferinta de Infrastructura aduce la un loc atât administratori de infrastructură feroviară,
cât și companii care execută construcția sau modernizarea infrastructurii feroviare.
Partenerii Conferinței de Infrastructură sunt: Alstom, Grampet Group, Siemens,
voestalpine Railway Systems, Alfred Net, ACCF, Aristocrat, Arcada Company, Atelierele
CFR Grivița, Baicons, Astra Vagoane, Capital Vision, ContRail, Electroputere VFU,
Euroest Locomotives, Eximprod, FCC Construccion, GFR, Leonard Import-Export,
Linsinger, Metrans Engineering, Nexans, Planexe Design, Proiect Consult, Reva Simeria,
Reloc, Spiact Craiova, Tehmin, TPF, Viotop, Vossloh.
Evenimentul se bucură de sprijinul Asociației Inginerilor Feroviari din România – AIFR, al
Organizației Patronale a Societăților Feroviare Private din România – OPSFPR, al
Universității Politehnica București și al Universității Tehnice de Construcții București.

Pentru mai multe detalii și înscrieri, trebuie accesat linkul
https://www.conferinte.clubferoviar.ro/infrastructura/ urmând ca după
înscriere doritorii să primească detaliile tehnice necesare.
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