
<b>Eurogara Sibiu</b>
Pana la 1 decembrie 2006, Sibiul trebuie sa aiba o gara europeana. Intre timp, calatorii vor ingheta
iarna pe peroane, deoarece gara e inchisa.
  
  Sibienii care circula cu trenul au inceput sa plateasca deja pretul integrarii in Uniunea Europeana. Gara
din Sibiu a intrat in reparatii generale. Timp de un an, de acum incolo cladirea va fi in renovare pentru a
deveni una din Eurogarile Romaniei. Pana atunci calatorii isi insira bagajele pe unde pot si stau la cozi
interminabile pentru bilete. 
  
  Papornitele la vedere
  
  De mai bine de doua luni, in fiecare dimineata, in gara e inghesuiala mare, coada pana in strada si frig
de-ti ingheata mainile pe sacose. Gara Sibiu a intrat in renovare, interiorul cladirii e plin de moloz.
santierul este imprejmuit cu gard galben si ocupa o buna parte din trotuar. In fata casei de bilete, deschisa
spre oras printre barne si platforme, toata lumea se aliniaza cu bagajele pentru a cumpara tichetul de
calatorie. Lucrarile de renovare sunt insa abia la inceput si ar trebui sa fie incheiate la 1 decembrie 2006.
"Lucrarile se vor realiza pe etape, mai intai o parte si apoi o alta parte a cladirii. Pana atunci functioneaza
patru ghisee, doua pe o parte si doua pe alta a garii, dar care nu pot fi deschise chiar tot timpul", explica
Adonis Filea, seful Statiei C.F. Sibiu.
  
  Cum va arata Eurogara Sibiu
  
  Gara Sibiu este pe lista garilor romanesti care vor fi renovate pentru a devenit eurogari o data cu
integrarea in UE. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si-a propus, ca prin strategia de dezvoltare
si de modernizare a retelei feroviare, sa obtina integrarea CFR in reteaua feroviara europeana. Din aceasta
cauza a demarat si renovarea garii sibiene aceasta fiind pe unul din coridoarele paneuropene de transport.
"Se va realiza redistribuirea si redimensionarea spatiilor existente. La parter se vor amenaja spatii pentru
calatori (case de bilete, hol public, sali de asteptare etc.) si spatii comerciale. La etaj vor functiona spatii
tehnice de exploatare feroviara, iar la subsol, vor fi amenajate vestiare pentru personal si centrala
termica. Accesul in cladirea statiei va fi mult mai usor si pentru persoanele cu dizabilitati", precizeaza
reprezentantii CFR.
  
  40 de miliarde pentru renovare
  
  Lucrarile de renovare a garii au fost castigate de societatea SC TERMOGAZ COMPANY SA, in
asociere cu SC SELINA SRL Oradea, iar cheltuielile contractului de modernizare se ridica la suma de
4.759.701 RON.
  
  In proiectele pe termen lung este prevazuta si electrificarea mai multor trasee care cuprind gara Sibiu.
Podul garii a fost si el inaltat pentru a permite electrificarea liniilor de cale ferata.
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