
Modernizarea caii ferate romane.



Statia FETESTI - accident 28 iulie 2021

"Magistrala Bucureşti - Constanţa este blocată în staţia CF Feteşti, pe
ambele sensuri de circulaţie, din cauza tamponării a două trenuri
private de marfă. Menţionăm faptul că un tren privat de marfă, care
era garat la linia II, în staţia CF Feteşti, a fost tamponat de un al
doilea tren privat de marfă, care a depăţit semnalul de OPRIRE de la
intrare în staţie, şi a intrat în trenul garat. În urma tamponării, 4
vagoane din compunerea primului tren de marfă au deraiat, iar din
cel de-al doilea tren au deraiat 14 vagoane, iar locomotiva s-a
răsturnat. Din cauza acestui eveniment feroviar, soldat fără victime
omeneşti, dar cu mari pagube materiale, traficul feroviar pe raza
staţiei Feteşti, atât spre Bărăganu, cât şi spre Movila este blocat",

Comunicat CFR: 



Statia FETESTI - 2021



Statia FETESTI – amplasare



Statia FETESTI in anul 1990



Linii desfiintate cu ocazia modernizarii statiei FETESTI



Linii desfiintate cu ocazia modernizarii statiei FETESTI



Statia FETESTI - 2021



Dispozitivul de linii al statiei FETESTI in 1990 versus 2021

Numar linii ce 
asigurau tranzitul in 

1990

Numar linii ce 
asigura tranzitul in 

2021

Diferenta ('21-'90) 
[linii]

Diferenta ('21-'90) 
[%]

21 12 -9 -43%



DISPOZITIVELE  DE  LINII  ALE  TRONSONULUI  FETESTI – PALAS  

In Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030
(http://www.mt.ro/web14/strategia-in-transporturi/transporturi-strategie/strategii-sectoriale-politici-
programe), se specifică faptul că:
,,Atingerea obiectivelor și implementarea acțiunilor stabilite pentru realizarea unui transport durabil va

avea efecte benefice directe la nivelul tuturor structurilor sistemului de transport […]. Rezultatele așteptate
ca urmare a implementării acțiunilor sunt:

 mărirea capacității de transport (30% - 100%), creșterea siguranței circulației și navigației și a securității
mărfurilor și persoanelor (25% - 50%);

 creșterea accesibilității pe rute și destinații (20% - 50%), reducerea timpului mediu de călătorie (20% -
40%).”



VĂ MULȚUMESC!
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