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CFR SA investeşte 256,4 milioane de lei pentru achiziţionarea a 99 de utilaje ce vor fi
folosite la lucrările de reparaţii şi întreţinere derulate de companie în regie proprie, cu
personalul specializat, pe întreaga reţea feroviară, lucrări care au drept scop
îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi creşterea gradului de siguranţă feroviară.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis joi AGERPRES, CFR SA a achiziţionat deja,
cu 100,7 milioane lei, 83 de utilaje, respectiv 16 utilaje multifuncţionale cu deplasare mixtă
feroviar-rutier, un tren de lucru (utilaj de refacţie tip PTH -500), trei uzine de sudură, un
utilaj multifuncţional cu deplasare mixtă feroviar-rutier (157 CP/16,5t), 16 utilaje
multifuncţionale cu deplasare mixtă feroviar-rutier (140 CP/17t), opt dispozitive hidraulice
de pretensionat şina, opt maşini de găurit şina, trei utilaje de descărcat şină, 18 maşini
de bulonat şi tirfonat, două maşini de tăiat şină, două maşini de polizat şina, o maşină de

poziţionat şina, trei utilaje portal mobil pentru demontat/montat panouri cale ferată şi un
utilaj automotor cu benă şi macara cu braţe articulate.
Din cele peste 100 de milioane de lei, 41,6 milioane de lei provin de la bugetul de stat,
40,6 milioane lei reprezintă fonduri proprii ale CFR SA, iar 18,5 milioane lei sunt împrumut
de la BEI.
"Urmează lansarea procedurilor pentru achiziţia altor 16 utilaje feroviare şi anume: maşini
grele de cale şi vagoane pentru încărcat/transport/descărcat steril, cu o valoare totală
estimată de 155,7 milioane lei, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul
de stat", se menţionează în comunicat.
Astfel, CFR SA vrea să mai achiziţioneze: o maşină de ciuruit balast în linie curentă şi pe
aparate de cale, o maşină de burat, nivelat şi ripat cu avans continuu cu burajul a două
traverse
simultan, o maşină de burat linia curentă şi aparate de cale, o maşină de profilat balastul
căii ferate şi 12 vagoane pentru încărcat, transportat şi descărcat steril (40 metri cubi).
"Toate utilajele sus-menţionate sunt folosite în cadrul programelor de reparaţii şi
întreţinere, derulate de companie în regie proprie, pe întreaga reţea feroviară, lucrări care
au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi creşterea gradului de siguranţă
feroviară", precizează CFR SA.
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