
150 de calatori pentru trenul interurban
Prima cursa "de test" a trenului interurban va avea, peste doua zile, 150 de calatori.
 Cursa de testare este organizata si cu un alt motiv - tot pe 15 octombrie este inaugurata Zona Industriala
Ocna Sibiului. "Eu stiu ca, pana acum, si-au anuntat participarea aproximativ 150 de oameni. Atat
oameni de afaceri din Romania, cat si din strainatate. Dar si reprezentantii ai institutiilor locale si ai mai
multor ambasade, precum si a consulului general al Germaniei, dr. Jean Pierre Rollin", a declarat, ieri,
Viktor Spack, managing director al ZIOS.

 Calatoria de proba a trenului interurban - despre care primarul Klaus Johannis spune ca este o utopie
pentru acest moment - va pleca, miercuri, din gara mare la ora 12 si se va intoarce de la Cisnadie la
12.20. Prezentarea traseului va continua cu plecarea din gara mare a Sibiului inspre Aeroport, la 13.00,
dupa care dinspre Aeroport - trecerea de cale ferata str. Europa Unita - va reveni in centrul orasului la
13.45. Acelasi tren interurban va parasi gara mare a Sibiului cu destinatia Ocna Sibiului la 14.40, ora de
sosire fiind 14.55.
 Proiectul trenului interurban are o vechime de peste un an, fiind initiat de reprezentantii Clubului
Economic German (DWS). Potrivit calculelor facute de Jens Kielhorn, reprezentant al DWS, in linii
mari, refacerea si adaptarea infrastructurii ar necesita aproximativ 7,6 milioane de euro. Achizitionarea
automotoarelor ar costa alte opt milioane de euro. Klaus Johannis, primarul Sibiului, sustine ca un astfel
de proiect nu este, deocamdata, fezabil, din cauza timpilor mari pe care le-ar consuma un astfel de traseu
si a fluxului redus de calatori. Pe portiunea Sibiu – Cisnadie, la un orar de circulatie la interval de 30 de
min. in zilele
 lucratoare si la interval de o ora la sfarsit de saptamana si 35 calatori pe tren, initiatorii proiectului au
calculat incasari de 476.000 euro pe an, la un castig mediu de 0,56 euro pe calator.
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