
INVESTIÞII TOTALE DE 45 MILIARDE EURO

Listã cu prioritãþi surprizã în Master
Planul de Transport
Autoritãþile au introdus criterii suplimentare ca sã nu aparã sincope
în finalizarea coridoarelor de transport

M
aster Planul General de
Transport al României
(MPGT) aprobat de Gu-
vern la finele lunii fe-

bruarie cuprinde proiecte în va-
loare totalã de 45,4 miliarde euro,
pentru infrastructura rutierã, cea
feroviarã, aerianã, navalã ºi multi-
modalã.

Ministerului Transporturilor a
fost mandatat ca, la stabilirea sur-
selor de finanþare care stau la baza
elaborãrii Strategiei de Implemen-
tare a proiectelor de infrastructurã,
sã ia în considerare un plafon me-
diu de împrumuturi publice ºi sur-
se de la bugetul de stat (inclusiv
din accizã), pentru fiecare perioadã
de programare, în valoare de ºapte
miliarde de euro.

În aceste condiþii, aprobarea do-
cumentului strategic de cãtre Co-
misia Europeanã pare sã fi intrat în
linie dreaptã.

Autoritãþile au surprins, însã,
operatorii din domeniu cu o listã
neaºteptatã de proiecte care au
prioritate la finanþare ºi despre
care spun cã a rezultat în urma
aplicãrii unei metodologii comple-
xe de evaluare, stabilitã de Comisia

Europeanã.
Ordinea realizãrii proiectelor din

strategia de implementare nu co-
respunde cu cea din documentul
prezentat anterior de autoritãþi, mi-
nisterul de resort motivând cã pen-
tru fiecare proiect de infrastructurã
de transport a fost analizatã suste-
nabilitatea economicã, fiind luat în
calcul indicatorul stabilit de Comi-
sia Europeanã (CE), precum ºi apar-
tenenþa proiectelor la reþeaua de
transport transeuropeanã TEN-T.

Marcel Boloº, coordonatorul
MPGT din Ministerul Transporturi-
lor, ne-a explicat de unde provin
diferenþele din punctaje: „Fiecare
proiect a fost analizat prin prisma
sustenabilitãþii economice, în ca-
drul modelului naþional de tran-
sport. Dupã care am importat da-
tele în modulul de analizã cost-be-
neficiu, în care se calculeazã indi-
catorul de performanþã, respectiv
rata internã de rentabilitate (RIR).
Regulile CE spun cã orice proiect

cu RIR sub 5,5% nu se finanþeazã.
Investiþiile care au RIR peste acest
nivel sunt acceptate la finanþare
din fonduri europene.

Ca sã avem cel mai bun proiect
de dezvoltare a infrastructurii pen-
tru þara noastrã, am gândit douã
scenarii: unul bazat pe performan-
þã economicã ºi unul pe perfor-
manþã economicã ºi impact asupra
mediului.

Din analiza noastrã, am constatat
cã aceste scenarii au anumite pro-
bleme. Spre exemplu, dacã discu-
tãm de coridorul IX de transport ru-
tier, respectiv Buzãu – Focºani – Ba-
cãu - Suceava - Siret, am constatat
cã existã riscul ca anumite sectoare
din coridor, înregistrând valori mici
ale RIR, sã fie fãcute dupã 2020 fiin-
dcã nu ajung banii. Acest lucru ar fi
presupus sã avem bucãþi lipsã
dintr-un coridor. ªi atunci, ca sã
avem o logicã în implementare, am
introdus factori de ajustare care
pãstreazã efectul de coridor, astfel
încât sã avem continuitate”.

Autostrada Bacãu-Paºcani,
numãrul 1 la implementare

Din rularea criteriilor de evaluare,

Ministerului Transporturilor i-a re-
zultat cã autostrada Bacãu-Paºcani
este pe locul I al listei de prioritãþi,
urmatã, în ordinea punctajului ob-
þinut, de Sibiu-Piteºti, Comar-
n i c - Br aºov , T âr g u N e-
amþ-Iaºi-Ungheni, Braºov-Bacãu,
Sibiu-Braºov, Suplacu de Bar-
cãu-Borº, Craiova-Piteºti, inelul Bu-
cureºtiului, Târgu-Mureº – Târgu
Neamþ, Ploieºti – Comarnic ºi
Nãdãºelu – Suplacu De Barcãu.

Aceste proiecte totalizeazã 1.300
km de autostradã cu o valoare
totalã de 13,7 miliarde de euro.
Costul estimat de realizare este de
8,8 milioane de euro/km, þinând
cont de faptul cã 118 km din lungi-
mea acestor autostrãzi urmeazã sã
fie construite în zona de munte,
susþin oficialii Ministerului Tran-
sporturilor.

Marcel Boloº ne-a declarat: „Ba-
cãu-Paºcani face parte dintr-un co-
ridor de legãturã al Iaºiului cu Nã-
d lac . C u al t e c u v i nt e , Ba-
cãu-Paºcani-Iaºi-Ungheni ºi Ba-
cãu-Braºov-Sibiu ºi apoi ruta cãtre
Nãdlac fac parte dintr-un coridor
amplu, gândit ca legãturã a Moldo-
vei cu Ungaria. Dupã toate simulã-
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Regulile

CE spun

cã orice proiect

cu RIR sub

5,5%
nu se finanþeazã.

Investiþii



rile pe care le-am rulat, surpriza a
fost cã Braºov-Bacãu înregistreazã
RIR scãzutã. La fel ºi Braºov-Comar-
nic-Ploieºti. Explicaþia este cã apa-
re efectul de canibalizare între au-
tostrãzi . Sibiu-Braºov-Comar-
nic-Ploieºti se canibalizeazã cu Si-
biu-Piteºti. În mod surprinzãtor,
dupã scãderea costurilor estimate
de execuþie, Sibiu-Piteºti a ieºit pe
poziþia a doua în toate scenariile.
Odatã realizate segmentele propu-
se în lista de prioritãþi, þara noastrã
îºi va închide vechiul coridor IV de
transport rutier”.

Domnia sa ne-a spus cã surprize
au fost ºi la autostrada Târgu
Mureº – Târgu Neamþ, care a obþi-
nut o RIR superioarã tronsonului
Braºov-Bacãu.

Cele 12 proiecte de autostrãzi
prinse în lista prioritarã trebuie im-
plementate pânã în 2030.

Marcel Boloº a subliniat: „Din feri-
cire, Guvernul a aprobat suplimen-
tarea plafonului pentru finanþarea
infrastructurii de transport, ceea ce
permite un spaþiu de miºcare mult
mai mare pentru noi. Aveam surse
limitate pe zona rutierã, respectiv
4,8 miliarde euro fonduri europe-
ne. Cu plafonul de 7 miliarde de
euro aprobat de Guvern, þara
noastrã are ºansa de a realiza mai
multe autostrãzi. Succesul depinde
ºi de capacitatea de implementare
a C om pani e i d e A u t ost r ãz i -
CNADNR”.

Pe segmentul drumurilor expres,
sunt identificate 18 proiecte priori-
tare, cu o lungime de circa 1.800
km ºi o valoare totalã a investiþiei
de circa 10 miliarde euro. Top trei
drumuri expres prioritare sunt
Centura Sud Bucureºti, Ploieºti-Bu-
zãu ºi Focºani – Bacãu.

Lista de proiecte Trans Regio are,
pe primele trei poziþi i , rutele
Braºov-Sighiºoara-Târgu Mureº,
Vaslui-Galaþi ºi Constanþa-Vama

Veche. Cele 20 de investiþii priori-
tare selectate la acest capitol costã
circa 17 miliarde euro ºi totalizeazã
în jur de 2.800 km.

La capitolul variante de ocolire, în
top sunt localitãþile Vaslui, Giurgiu
ºi Sfântu Gheorghe.

Documentul constatã cã întreþi-
nere a reþelei rutiere este, de ase-
menea, inadecvatã, doar 50% din
reþeaua de drumuri naþionale fiind

înt reþ inu t ã în cond iþ i i bu ne.
Aceastã estimare, utilizând meto-
da dezvoltatã de Banca Mondialã,
sugereazã cã întreþinerea periodi-
cã ºi cheltuielile cu reparaþiile ºi
înlocuirile ar trebui sã creascã cu
560 milioane euro pe an, iar cele cu
reabilitarea ºi modernizarea - cu
650 milioane euro pe an, pentru
eliminarea ºi recuperarea întârzie-
rilor pânã în anul 2020.

Aprobarea CE,
aºteptatã în mai

Începând din 9 martie, Ministerul
Transporturilor are planificate
douã întâlniri, potrivit domnului
Boloº.

O primã întâlnire este cu membrii
Comisiilor de Transport din Parla-
ment, în care vor fi prezentate ele-
mente concrete legate de strategia
de implementare. „Trebuie sã fie
clar pentru toatã lumea cã oricâtã
bunãvoinþã am avea, resursele fi-
nanciare sunt limitate. Prin urmare,
prioritizarea investiþiilor are rolul
de a pune în faþa guvernului ºi de-
cidenþilor lista de proiecte cu be-
neficii maxime pentru economia
noastrã”, a completat reprezentan-
tul Ministerului Transporturilor.

În perioada 11-12 martie, este
planificatã întâlnirea tehnicã din-
tre specialiºtii ministerului ºi mem-
brii direcþiilor de specialitate din
Comisia Europeanã, cãrora li se va
prezenta MPGT cu strategia de im-
plementare aferentã.

Dupã finalizarea discuþiilor cu
aceºtia, ministerul ºi-a propus ca,
în perioada 17-21 martie, sã tran-
smitã oficial Master Planul la CE
pentru aprobare. Marcel Boloº
ne-a precizat cã, dupã regulamen-
te, sunt 45 de zile în care CE poate
sã-ºi dea punctul de vedere.

Prezentarea Master Planului în
Parlament, pentru aprobarea legii
de avizare, va urma dupã ce auto-
ritãþile noastre vor primi accep-
tul CE, a subliniat domnul Boloº.

Presupunând cã totul va merge
conform acestei planificãri, pri-
mele proiecte pentru accesarea fi-
nanþãrii europene pot fi depuse
dupã aprobarea Programului Ope-
r aþ i onal I nf r ast r u c t u r ã M ar e
(POIM), care depinde de aprobarea
MPGT.

Reprezentantul Ministerului
Transporturilor ne-a mai declarat:
„În paralel, CNADNR desfãºoarã
procedurile legale pentru elabora-
rea studiilor de fezabilitate (SF).
Compania poate sã facã acest lu-
cru pânã la aprobarea oficialã.
Apoi, dupã aprobarea POIM, dacã
deþine documentaþ i i le tehni-
co-economice, CNADNR îºi poate
depune ºi cererile de finanþare.
Compania poate, în continuare, sã
facã procedurile legale pentru exe-
cuþie întrucât sunt timpi morþi care
nu se vãd în teren ºi care presupun
pregãtirea de proiecte. Un proiect
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Lista proiecte prioritizate proiecte de cale feratã cu vitezã sporitã - SECTOR FEROVIAR

Nr. Crt. Denumire proiect
Valoare estimatã

(mil. Euro)
Lungime (km) Punctaj

Cost cumulat
(mil. Euro)

1 Bucureºti - Giurgiu 25,50 88,00 90,00 57,63

2 Bucureºti - Constanþa 32,13 225,00 63,14 32,13

3 Timiºoara - Arad 22,80 57,00 61,29 80,43

4 Bucureºti - Buzãu 32,30 72,00 56,57 112,73

5 Bucureºti - Braºov 29,85 166,00 56,14 142,58

6 Bucureºti - Craiova 67,98 209,00 55,29 210,55

7 Paºcani - Iaºi 25,70 76,00 50,57 236,25

8 Bucureºti - Piteºti 37,90 108,00 20,57 274,15

Total proiecte cale feratã cu vitezã sporitã, orar
cadenþat ºi servicii feroviare

274,15 1001,00



de autostradã are în spate minim
doi ani pentru pregãtirea proiecte-
lor ºi studiilor necesare, cu tot cu li-
citaþiile de execuþie”.

Calea Feratã
Bucureºti-Craiova, prima pe
lista reabilitãrilor

Autoritãþile au identificat 25 de
proiecte prioritare pentru reabilita-
re în sectorul feroviar. Investiþiile
totalizeazã 10,7 miliarde euro ºi vi-
zeazã circa 2.800 km de cale feratã.
În top cinci lucrãri se aflã secþiunile
Bu c u r e ºt i - C r a i ov a , C ar anse-
beº-Timiºoara, Predeal-Braºov,
Braºov-Sighiºoara ºi Sighiºoara –Si-
meria.

În cazul acestor proiec-
te privind calea feratã,
autoritãþile au apli-
cat alte principii
d e pr i or i t i z ar e
f aþ ã d e c e le
sus-menþionate
pentru autostrãzi.
Marcel Boloº ne-a
spus: „Din cauza scã-
derii masive a numãru-
lui de cãlãtori, proiectele de
transport feroviar sunt destul de
slabe din punctul de vedere al per-
f or m anþ e i e c onom i c e . C a sã
depãºim constrângerile UE, am
luat în considerare coridoare care
au ramificaþii ºi care ating þinta RIR
impusã de CE. Astfel, în implemen-
tare am lucrat pe sectoare. Cu ale
cuvinte, coridorul IV este segmen-
tat pe sectoare care aduc beneficii
imediate”.

Ca noutate, pentru electrificare

sunt propuse ºase proiecte în va-
loare totalã de 1,1 miliarde euro,
iar pentru reabilitarea liniilor CF
transport marfã, încã cinci: Fi-
liaºi-Târgu Jiu, Târgu Jiu-Petroºani,
Petroºani-Simeria, Piteºti-Craiova
ºi Fãurei-Feteºti (circa 1,4 miliarde
euro în total).

Cale feratã cu viteze sporite vom
avea pe rutele Bucureºti-Giurgiu,
Bucureºti-Constanþa, Timiºoara
-Arad, Bucureºti-Buzãu, Bucu-
reºti-Braºov, Bucureºti-Craiova,
Paºcani-Iaºi ºi Bucureºti-Piteºti. Va-
loarea acestor proiecte este de 274
milioane euro.

Domnul Boloº ne-a declarat: „În
nodul feroviar al Bucureºtiului

vrem sã atragem din trafi-
cul de cãlãtorii de pe

r e þ e au a r u t i e r ã .
Astfel, vom aloca
bani atât pentru
înlãturarea restric-
þiilor de vitezã, dar

ºi pentru cumpãra-
rea de garnituri de

tren noi. În gãrile prin-
cipalelor oraºe cu care

vom avea legãturi rapide pe ca-
lea feratã vom implementa progra-
me de comercializare ºi a acestor
rute oferite cãlãtorilor. Vom aloca
bani ºi pentru achiziþia de autobu-
ze care sã transporte cãlãtorii din
autogãri în gãrile principalelor
oraºe”.

Peste 860 milioane euro
pentru dezvoltarea Portului
Constanþa

La secþiunea de transport naval,

Portul Constanþa este considerat o
prioritate, cu investiþii programate
de peste 860 milioane de euro,
urmat de Portul Galaþi – cu 110 mi-
lioane euro ºi Portul Brãila – cu 6
milioane de euro.

Portul Constanþa este conectat la
Dunãre printr-un canal artificial ºi
beneficiazã de conexiuni rutiere ºi
feroviare bune cu zona municipiu-
lui Bucureºti ºi, prin urmare, cu su-
dul ºi vestul þãrii ºi mai departe cu
Ungaria.

Conexiunile acestor trei porturi cu
zona centralã ºi de nord a României
sunt deficitare, iar proiectele rutiere
ºi feroviare vor ameliora aceste de-
ficienþe, în opinia specialiºtilor din
Ministerul Transporturilor.

Propunerile din Master Plan se
concentreazã ºi pe investiþii care
urmãresc creºterea navigabilitãþii
pe fluviul Dunãrea de-a lungul
întregului an ºi investiþii în facilitãþi
moderne pentru porturile care au
un viitor pe termen lung.

Similar cu sectoarele rutier ºi fe-
roviar, întreþinerea deficitarã este o
problemã ºi pentru cãile navigabi-
le din þara noastrã, dupã cum pre-
cizeazã documentul care indicã
faptul cã alocãm 11.300 euro pe
km ºi an pentru întreþinerea secþiu-
nii Dunãrii pentru care este respon-
sabilã, comparativ cu un buget de
250.000 euro pe km alocat de
Austria. Bulgaria este responsabilã
pentru întreþinerea unei mari pãrþi
a sectorului comun al Dunãrii iar
Bulgaria alocã doar 2.100 euro pe
km ºi an pentru întreþinerea ºena-
lului.
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Principalii indicatori
ai Master Planului

General de Transport

1. Sectorul de transport rutier:

- Autostrãzi: 1300 km, valoare

13,739.17 mld euro;

- Drumuri expres: 1825,9 km,

valoare 9,978 mld euro;

- Drumuri Transregio: 2874 km,

valoare 1,691 mld euro;

- Drumuri TransEuro: 343 km,

valoare 190,05 mil euro;

2. Sectorul feroviar:

- Reabilitare linie de cale feratã:

2883 km, valoare 10,740 mld

euro;

- Electrificare: 489 km, valoare

1,122 mld euro;

- Linii de cale feratã pentru marfã:

439 km, valoare 1,436 mld euro;

- Linii de cale feratã PPP: 421

km, valoare 810,40 mil euro;

- Linii de cale feratã cu viteze spo-

rite: 1001 km, valoare 274,15 mil

euro;

3. Sectorul naval: total investi-

þii: 3,395 mld euro din care:

- Portul Constanþa: valoare investi-

þii 865,363 mil euro;

- Portul Galaþi: valoare investiþii:

110,758 mil euro;

- Portul Drobeta Turnu Severin:

valoare investiþii:20,201 mil euro;

- Alte porturi: 685,240 mil euro;

- ºenal navigabil: 640 km, valoa-

re 279 mil euro;

4. Sectorul aerian: (15 aero-

porturi) total investiþii: 1,327

mld euro din care:

- Aeroportul Bucureºti Otopeni:

668,900 mil euro;

- Aeroportul Timiºoara: 111,573

mil euro;

- Aeroportul Cluj Napoca:

131,143 mil euro;

- Aeroportul Iaºi: 93,525 mil

euro;

- Centre Multimodale: 10 centre

multimodale, cu o valoare de

281,45 mil euro.

Lista proiectelor prioritizate de autostradã - SECTOR RUTIER

Nr.
Crt.

Denumire proiect
Valoare estimatã

(mil. Euro)
Lungime (km) Punctaj

Cost cumulat
(mil. Euro)

1 Bacãu -Paºcani (include V.O. Bacãu, Roman) 485,52 81,20 82,85 485,52

2 Sibiu - Piteºti (include V.O. Curtea de Argeº) 1673,57 116,60 82,22 2159,09

3
Comarnic - Braºov (include V.O. Comarnic, Sinaia,
Buºteni, Azuga, Râºnov)

997,75 58,00 77,80 3156,84

4
Tg. Neamþ - Iaºi - Ungheni (include V.O. Tg. Neamþ,
Paºcani, Tg. Frumos, Iaºi)

1129,70 135,00 72,15 4286,54

5 Braºov - Bacãu (include V.O. Tg. Secuiesc, Oneºti) 1845,46 160,00 69,78 6438,77

6 Sibiu - Braºov (include V.O. Sibiu, Braºov, Fãgãraºi) 816,44 120,00 69,00 7255,21

7
Suplacu de Barcãu - Borº (+Oradea)
*(include V.O. Oradea, Zalãu)

304,43 74,50 69,00 7559,64

8 Craiova - Piteºti (include V.O. Slatina, Balº) 899,41 124,30 58,50 8459,05

9 Inel Bucureºti (A0) 1335,00 102,00 55,41 9794,05

10 Tg. Mureº - Tg. Neamþ 2942,57 183,80 49,24 12736,62

11 Ploieºti - Comarnic 306,77 51,30 40,73 4593,31

12 Nãdãºelu - Suplacu de Barcãu 1002,55 93,30 39,78 13739,17

Total autostrãzi 13739,17 1300,00

Investiþii

Ministerul

ºi-a propus ca,

în perioada

17-21 martie,

sã transmitã

oficial Master Planul

la CE pentru

aprobare.



Beneficii estimate la 179
miliarde de euro în perioada
2020-2050

Reprezentanþii Ministerului Tran-
sporturilor susþin cã beneficiile im-
plementãrii Master Planului ajung
la o valoare totalã de aproximativ
179 de miliarde de euro, care
echivaleazã cu aproximativ 2%
din PIB-ul României în perioada
2020 -2050.

Angajamentul Guvernamen-
tal asupra implementãrii ºi asu-
pra listei proiectelor prioritare
este, conform sursei citate, o
acþiune vãzutã de cãtre Comi-
sia Europeanã ca o condiþiona-
litate ex-ante pentru aproba-
rea documentului ºi, mai de-
parte, a Programului Operaþio-
nal Infrastructurã mare (POIM)
pentru perioada 2014-2020.
Astfel, Guvernul a emis o deci-
zie în Decembrie 2013 cu privi-
re la alocarea a 2% din PIB pen-
tru finanþarea sectorului de
transport.

Specialiºtii din minister au subli-
niat cã, o datã cu investiþiile în
întreþinere, în reabilitarea de linii
ºi în modernizarea serviciilor, pot

fi atinse creºteri semnificative ale
numãrului de pasageri transpor-
taþi. De exemplu, creºterea pro-
gnozatã este de 42% pentru nu-
mãrul de pasageri ai transportu-
lui feroviar ºi de 73% pentru pa-
sageri -km pânã la momentul

2020, aceºti indicatori crescând la
88%, respectiv 110% pânã în anul
2030, moment în care întreaga
strategia va fi fost deja imple-

mentatã.
În contrast, creºterile progno-

zate pentru transportul rutier
sunt modeste, traficul de autotu-
risme ºi pasageri-km având evo-
luþii reduse. Explicaþia ar fi, con-
form sursei citate, cã investiþiile

feroviare vor diminua cererea
de cãlãtorii cu autobuzul cu
11% ºi 17% la momentul anu-
lui de prognozã 2020, respec-
tiv 2030.

“Ceea ce este cu adevãrat im-
presionant este inversarea cur-
bei declinului transportului fe-
roviar. Dupã mai mult de 20 de
ani de declin prelungit, investi-
þiile într-un regim de întreþine-
re îmbunãtãþit, în proiectele de
reabilitare ºi creºterea frecven-
þelor serviciilor vor conduce la
inversarea curbei de declin,
înregistrându-se o creºtere de
27% a numãrului de pasageri
-km faþã de valoarea anului de
bazã 2011”, mai precizeazã
MPGT.

Sursele de finanþare

Unul dintre aspectele prioritare
ale ipotezelor cu privire la planul

financiar din Master Plan a fost
acela cã f ond u r i le eu r opene
(Fondul de Coeziune, Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regionalã
ºi fondurile asociate CEF) sunt in-
cluse în alocarea de 2% din PIB.
“Acest lucru înseamnã cã existã o
corelaþie directã între contribu-
þia naþionalã necesarã susþinerii
proiectelor finanþate din fonduri
europene ºi bugetele rãmase
disponibile”, afirmã reprezen-
tanþii Ministerului Transporturi-
lor, care estimeazã cã, în medie,
pentru prima perioadã de imple-
mentare 2014-2020, 1,3 miliarde
e u r o s u n t d i s p o n i b i l i p e a n ,
respectiv 1,9 miliarde în perioada
2021-2030.

Sursele de finanþare pentru
întregul buget de 36,7 miliarde
euro al proiectelor din Master Plan
pe perioada 2014-2030 sunt fon-
duri europene (42%) respectiv
contribuþia Bugetului Naþional
(58%, incluzând co-finanþarea ne-
cesarã pentru susþinerea proiecte-
lor europene).
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Lista proiecte prioritizate reabilitare linie cale feratã - SECTOR FEROVIAR

Nr. Crt. Denumire proiect
Valoare estimatã

(mil. Euro)
Lungime (km) Punctaj

Cost cumulat (mil.
Euro)

1 Bucureºti - Craiova 836,00 209,00 103,76 836,00

2 Caransebeº - Timiºoara 267,50 98,00 103,76 1103,50

3 Predeal - Braºov 418,00 33,00 103,98 1521,50

4 Braºov - Sighiºoara 716,00 128,00 103,98 2237,50

5 Sighiºoara - Simeria 668,00 167,00 103,98 2905,50

6 Simeria - km. 614 724,00 142,00 97,98 3629,50

7 Focºani - Roman 588,00 147,00 96,63 5958,60

8 Paºcani - Dãrmãneºti 284,00 71,00 96,63 6242,60

9 Craiova - Caransebeº 919,70 226,00 93,76 4549,20

10 Ploieºti Triaj - Focºani 572,00 143,00 90,63 5370,60

11 Roman - Iaºi 527,00 116,00 86,63 7120,60

12 Buzãu - Galaþi 524,00 131,00 81,63 7885,60

13 Bucureºti (Chitila) - Piteºti 249,40 99,00 79,00 4798,60

14 Coºlariu - Cp. Turzii 241,00 55,00 77,98 7361,60

15 Sibiu - Vinþu de Jos 189,00 83,00 75,00 6593,60

16 Timiºoara - Arad 162,00 57,00 73,76 6404,60

17 Cp. Turzii - Cluj-Napoca 321,00 51,00 67,98 8816,20

18 Piteºti - Rm. Vâlcea Nord 365,80 60,00 65,00 8251,40

19 Rm. Vâlcea Nord - Sibiu 243,80 98,00 65,00 8495,20

20 Cluj-Napoca - Ilva Micã 452,00 131,00 62,17 9485,80

21 Ilva Micã - Suceava 687,20 191,00 56,17 10173,00

22 Oradea - Arad 217,60 121,00 47,17 9033,80

23 Baia Mare - Dej 260,60 134,00 36,02 10433,60

24 Satu Mare - Baia Mare 94,40 59,00 31,02 10528,00

25 Oradea - Satu Mare 212,80 133,00 25,02 10740,80

Total proiecte reabilitare cale feratã 10740,80 2883,00

Suma totalã pe care þara noastrã o are la

dispoziþie, în perioada de programare

2014-2020 pentru cele 4 sectoare de

transport (rutier, feroviar, naval, multi-

modal) este de 6,843 miliarde euro. La

acestea se adaugã un plafon suplimentar

de 7 miliarde euro pe care Guvernul

României l-a aprobat (care vor proveni

din împrumuturi publice – IFI - ºi din ac-

ciza pe carburanþi), în vederea asigurãrii

surselor de finanþare necesare implemen-

tãrii proiectelor din sectorul rutier, cu

prioritate pentru autostrãzi. Astfel, valoa-

rea totalã a finanþãrii pentru sectorul in-

frastructurii rutiere, în perioada de pro-

gramare 2014-2020, este de 13,8

miliarde euro.


