COMUNICAT CNCF CFR SA
Circulaţia trenurilor este operaţională pe toate magistralele feroviare
Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA vă informează că, la această oră, circulaţia
trenurilor este operaţională pe întreaga reţea feroviară, însă urmare noilor avertizări de
vreme severă - vijelii puternice, grindină şi ploi abundente -, emise de ANM, dacă situaţia
o impune, traficul feroviar va fi adaptat, pe anumite intervale de staţii, la condiţiile meteo
nefavorabile.
La această oră, circulaţia trenurilor este deschisă pe toate magistralele feroviare, nu
există secţii de cale ferată închise, iar personalul feroviar de specialiate urmăreşte
permanent evoluţia vremii pe raza judeţelor aflate sub incidenţa noilor avertizări
meteorologice, astfel încât traficul feroviar să fie adaptat la condiţiile meteo în cel mai
scurt timp.
Menţionăm faptul că în ultimele 24 de ore, echipele de intervenţie ale Sucursalelor
Regionale CF Timişoara, Iaşi şi Braşov au acţionat în mod continuu pentru îndepărtarea
arborilor, remediarea deranjamentelor la liniile de contact, la componentele aferente
(console, izolatori, pendule) şi pentru repunerea sub tensiune a sistemului de alimentare
cu energie electrică pe următoarele 4 intervale de staţii: Caransebeş - Brebu, Vărădia Săvârşin, Paşcani - Târgu Neamţ şi Deda - Gheorghieni.
Precizăm faptul că, urmare noilor avertizări de vreme severă, în situaţia în care pe
anumite intervale de staţii sau secţii de cale ferată se vor înregistra deranjamente la linie,
la alte componente ale infrastructurii, la liniile de contact sau nu sunt îndeplinite condiţiile
optime de circulaţie, trenurile vor fi oprite temporar în staţiile adiacente zonei afectate,
astfel încât personalul feroviar să poată interveni cu drezinele pantograf, pentru
remedierea oricărui deranjament.
CFR SA îi asigură pe călători că angajaţii de la calea ferată depun permanent toate
eforturile necesare şi intervin operativ, ori de câte ori este nevoie, pentru a asigura condiţii
optime de trafic, pe calea ferată, indiferent de condiţiile meteo.
Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA - companie care administrează
infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la
libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă,
în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.
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