
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2025:

6,813milioaneeuro-
necesarepentrureînnoirea
infrastructuriiferoviare

S
ituaþia economicã a
CFR SA a suferit pu-
ternic, anul trecut,
ca urmare a reduce-
rii activitãþii din în-
treg sistemul fero-

viar ºi, astfel, veniturile proprii
obþinute din activitatea de ex-
ploatare a infrastructurii ferovi-
are, veniturile din accesul pe in-
frastructura feroviarã a operato-
rilor de transport, veniturile din
închiriere bunuri mobile ºi imo-

bile ºi alte tipuri de venituri care
compun cifra de afaceri, au fost
puternic afectate, generând un
flux slab de lichiditãþi ºi, implicit,
întârzieri în onorarea obligaþiilor
cãtre terþi, ne-au transmis repre-
zenþii companiei de stat. Con-
form acestora, CFR SA a redus
temporar unele activitãþi, pre-
cum cele care deservesc zona
administrativã, activitatea de
instruire ºi cea de primire-pre-
dare/distribuire materiale: "Pe

tot parcursul anului 2020, socie-
tatea a avut permanent în ve-
dere menþinerea unui echilibru
în desfãsurarea activitãþii cu-
rente ºi menþinerea siguranþei
transportului de mãrfuri º i
cãlãtori pe calea feratã, în condi-
þiile aplicãrii ºi respectãrii regle-
mentãrilor legale".

CFR Infrastructurã ne-a tran-
smis cã reprezentanþii Comisiei
Europene (CE) încurajeazã lucrã-
rile de reabilitare a reþelei TEN-T

centrale ºi globale, a coridorului
Rin-Dunãre, ramura nordicã,
Curtici-Braºov-Bucureºti-Con-
stanþa, motiv pentru care efor-
turile societãþii de stat sunt
îndreptate spre finalizarea pro-
iectelor aflate în implementare

Sursele citate ne-au mai spus,
printre altele, cã trebuie avut în
vedere faptul cã aducerea infra-
structurii feroviare la nivel euro-
pean este condiþionatã de dez-
voltarea întregii economii rom-
âneºti, deoarece exploatarea li-
niilor devine avantajoasã atunci
când se transportã cantitãþi im-
portante de marfã. Dezvoltarea
infrastructurii feroviare este de-
pendentã de alocarea bugetarã
ºi de politica de investiþii a sta-
tului, au subliniat acestea, adã-
ugând: "Menþionãm faptul cã
acestea sunt lucrãri multianuale,
necesare pentru ridicarea re-
stricþiilor de vitezã ºi eliminarea
punctelor periculoase, astfel
încât circulaþia trenurilor sã se
desfãºoare în condiþii de sigu-
ranþã.

CNCF CFR SA doreºte o absor-
bþie cât mai mare a fondurilor
europene, pentru dezvoltarea
infrastructurii, prin utilizarea în
integralitate a fondurilor aloca-
te anual de la Bugetul de Stat
pentru proiectele de finanþare
externã nerambursabilã.

Pentru proiectele derulate la
nivelul sectorului, sursele de fi-
nanþare sunt asigurate din fon-
duri externe nerambursabile ºi
Bugetul de Stat. Companiei i-a
fost prevãzut un buget de 2,475
miliarde lei pentru proiectele in-
cluse în cadrul Programului
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CNCF CFR SA doreºte o absorbþie cât mai mare a fondurilor europene,
pentru dezvoltarea infrastructurii, prin utilizarea în integralitate a
fondurilor alocate anual de la Bugetul de Stat pentru proiectele de

finanþare externã nerambursabilã.



Operaþional Infrastructurã Mare
ºi circa 2,17 miliarde lei pentru
proiectele finanþate prin Progra-
mul CEF Transport".

Master Planul General de Tran-
sport al României (MPGT), agre-
at de cãtre Comisia Europeanã ºi
aprobat de cãtre Guvernul Rom-
âniei prin Hotãrârea de Guvern
nr. 666/2016, este documentul
strategic de planificare a inter-
venþiilor majore ºi oferã infor-
maþii despre investiþiile progra-
mate, prioritizarea, valoarea ºi
eºalonarea lor pe termen lung,
pânã în 2030. Finanþãrile pentru
proiectele de infrastructurã fe-
roviarã se fac în conformitate cu
ac es t MPGT . Pr i n H G n r .
985/2020 a fost aprobatã strate-
gia de dezvoltare a infrastructu-
rii feroviare 2021-2025.

Printre altele, aceasta prevede:
"Strategia identificã drept prin-
cipalã prioritate creºterea com-
petitivitãþii transportului fero-
viar pe piaþa internã, în principal
prin creºterea nivelului de per-
formanþã al infrastructurii fero-
viare. În acest sens, pornind de

la rezultatele analizelor detalia-
te privind situaþia actualã a in-
frastructurii feroviare, precum ºi
de la rezultatele unei analize
multicriteriale privind prioritiza-
rea obiectivelor ºi acþiunilor
strategice, strategia recomandã
drept principalã direcþie de ac-
þiune prioritarã recuperarea în
ritm accelerat a restanþelor pri-
vind reînnoirea infrastructurii,
cu accent pe refacþia liniilor cu-
rente ºi directe (…). Aceastã ac-
þiune trebuie completatã cu re-
cuperarea acceleratã a restanþe-
lor privind reparaþiile curente
(…), precum ºi cu întreþinerea
infrastructurii la nivelul necesar
pentru "funcþionarea în regim
permanent" (…). O abordare de
tipul celei menþionate mai sus ar
permite, pe un orizont de timp
de zece ani, o creºtere semnifi-
cativã, cu minim 25% faþã de si-
tuaþia actualã, a vitezelor de cir-
culaþie a trenurilor pe magistra-
lele feroviare ºi pe principalele
linii de legãturã inter-magistra-
le. Complementar acestei abor-
dãri, strategia recomandã mo-

dernizarea managementului
traficului feroviar, ceea ce ar ge-
nera, suplimentar, un spaþiu de
creºtere a vitezelor comerciale

de peste 20% faþã de situaþia
actualã (…)".

Conform documentului citat,
un efect foarte important al im-
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La momentul actual, sunt în derulare urmãtoarele proiecte, aflate în diferite
faze de implementare:
àReabilitarea liniei CF Coºlariu-Simeria (faza a II-a), stadiul fizic de execuþie

a lucrãrilor fiind de peste 97%;
àReabilitarea liniei CF Coºlariu-Sighiºoara (faza a II-a), cu stadiul de execu-

þie a lucrãrilor la peste 99%;
àReabilitarea linie CF Km 614-Simeria (stadiul fizic de execuþie a lucrãrilor -

44,50%);
àReabilitarea liniei CF Braºov-Sighiºoara (lucrãrile au demarat în 2020);
àReabilitare poduri, podeþe ºi tuneluri de cale feratã SRCF Craiova - stadiul

fizic de execuþie a lucrãrilor este de peste 91%;
àReabilitare poduri, podeþe ºi tuneluri de cale feratã SRCF Cluj, cu stadiul

de execuþie de peste 95%;
àReabilitare poduri, podeþe ºi tuneluri de cale feratã SRCF Timiºoara - sta-

diul fizic de execuþie a lucrãrilor este de peste 92%;
àModernizarea liniei CF Buc Nord-Jilava-Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1, Re-

deschiderea circulaþiei feroviare pe pod, peste râul Argeº între Vidra ºi Co-
mana. Contractul de proiectare ºi execuþie a fost semnat în decembrie
2020, iar termenul de implementare pentru lucrãrile de proiectare este de
ºase luni.

Proiecte aflate în etapa de pregãtire a documentaþiei pentru achiziþii servicii
de elaborare studii de fezabilitate ºi proiectare:
àModernizarea liniilor ºi instalaþiilor din Complexul Feroviar Bucureºti;
àModernizarea tronsonului de cale feratã Apahida-Suceava;
àModernizarea linii CF Bucureºti-Craiova;
àModernizarea liniei CF Coºlariu-Cluj Napoca.



plementãrii strategiei de dez-
voltare a infrastructurii feroviare
constã în decongestionarea re-
þelei rutiere ca urmare a migrãrii
cãtre calea feratã a unor fluxuri
importante de pasageri ºi mãr-
fur i , cu consecinþe privind
creºterea vitezei medii de de-
plasare pe actuala reþea rutierã,
scãderea frecvenþei accidente-
lor ºi scãderea frecvenþei de
apariþie a blocajelor în trafic.

Unul dintre obiectivele strate-
gice generale identificat în ca-
drul strategiei constã în integra-
rea sistemului feroviar român în
cadrul spaþiului feroviar unic eu-
ropean, în scopul susþinerii efor-
turilor privind creºterea compe-
titivitãþii economiei naþionale ºi
întegrãrii accelerate a acesteia
în economia Uniunii Europene.
În acest context, strategia reco-
mandã revizuirea parþialã a prio-

ritizãrii proiectelor de moderni-
zare a infrastructurii aferente
coridoarelor feroviare europe-
ne.

Unul dintre obiectivele specifi-
ce strategiei vizeazã susþinerea
mobilitãþii militare, atât pe axa
est-vest, cât ºi pe axa nord-sud
(…). Se asigurã, în acest fel, con-
vergenþa cu politica Uniunii Eu-
ropene privind susþinerea mobi-
litãþii militare pe calea feratã,
prin finanþarea din fonduri euro-
pene nerambursabile a unor
proiecte de infrastructurã fero-
viarã cu utilizare dualã, precize-
azã textul citat. Acesta aratã:
"Sustenabilitatea financiarã a
strategiei de dezvoltare a infra-
structurii feroviare prin prisma
corelãrii cu proiecþiile financiare
ale MPGT (…) reprezintã o con-
diþie necesarã, dar nu ºi suficien-
tã pentru a asigura fezabilitatea
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Proiectele de investiþii importante cu finanþare de la Bugetul de Stat:
àElectrificarea liniei CF Doaga-Tecuci-Barboºi, inclusiv Dispecerat pentru

coordonarea activitãþii de exploatare în Complexul CF Galaþi, cu o valoa-
re estimatã a contractului de 225.430.000 lei;

àDublarea liniei de cale feratã între staþiile Mogoºoaia ºi Baloteºti, cu o va-
loare estimatã a contractului de 82.625.000 lei;

àRefacþie totalã a liniei CF Deda - Reghin, tronson Brâncoveneºti-Reghin,
cu o valoare estimatã a contractului de 39.063.000 lei;

àReparaþia podului situat la km 20+864 fir I+II, pe linia CF 416, Dej-Becle-
an, cu o valoare estimatã a contractului de 16.268.000 lei;

àRefacþia totalã a liniei CF Orºova-Jimbolia, Vãliºoara-Caransebeº, km
461+10-475+835, cu o valoare estimatã a contractului de 45.458 mii
lei;

àTunel Runcu situat la km 3+685, pe Valea Viºeului-Petrova. Refacere Tu-
nel la Gabarit km 3+681 - 3+840 835, cu o valoare estimatã a contractului
de 22.465.000 lei;

àReparatia capitalã a Tunelului Baniþa de la km 66+660/67+275, fir II, pe li-
nia 116 Simeria Petroºani cu o valoare estimatã a contractului de
4961.000 lei;

àReparaþia podului situat la km 86+322, pe linia CF Apahida-Baia Mare, cu
o valoare estimatã a contractului de 5102 mii lei;

àReconstructia podului ºi amenajarea albiei de la km 17+318, pe linia 317
Hãrman - Întorsura Buzãului, cu o valoare estimatã a contractului de
33.353 mii lei;

àInstalaþii de încãlzire a macazurilor cu alimentare din LC în staþiile CF Plo-
ieºti Est ºi Videle, cu o valoare estimatã a contractului de 6184 mii lei.



strategiei de dezvoltare a infra-
structurii feroviare. Este necesa-
rã implementarea unor reguli
uniforme cu privire la finanþarea
din fonduri publice a infrastruc-
turilor de transport, în conformi-
tate cu recomandãrile Master
Planului General de Transport,
în scopul de a asigura stabilita-
tea ºi predictibilitatea finanþãrii
acestor infrastructuri.

Implementarea strategiei de
dezvoltare a infrastructurii fero-
viare, ca obligaþie asumatã prin
contractul de performanþã ºi ac-
tivitate al administratorului in-
frastructurii feroviare, impune
necesitatea asigurãrii unui plan
multianual de finanþare a infra-
structurii feroviare, stabilit astfel
încât sã asigure acoperirea de o
manierã predictibilã a necesitã-
þilor de finanþare fundamentate
în cadrul strategiei. De aseme-
nea, este necesarã implementa-
rea mecanismelor legale de fi-
nanþare multianualã a acþiunilor

care se deruleazã pe intervale
de timp care depãºesc orizontul
unui an caledaristic".

Pentru reînnoirea infrastructu-
rii feroviare este nevoie de suma
de 6,813 milioane euro, pânã în
anul 2030, conform strategiei de
dezvoltare, caeastafiind varian-
ta prevãzutã în MPGT. Costurile
estimate ale programului pro-
pus pemtru reînnoirea infra-
structurii feroviare sunt în con-
formitate cu proiecþiile financia-
re prevãzute prin Master Planul
General de Transport al Rom-
âniei. O parte din rezerva finan-
ciarã obþinutã în raport cu plani-
f icarea prevãzutã în cadrul
MPGT poate fi utilizatã pentru a
finanþa alte investiþii considera-
te prioritare în cadrul strategiei
de dezvoltare a infrastructurii
feroviare.
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Studii de fezabilitate în derulare:
àModernizarea liniei CF Buc Nord-Jilava-Giurgiu Nord Frontiera, Lot 2;
àModernizarea/consolidarea/reabilitarea staþiei CF Gara de Nord Bucureºti;
àReabilitarea liniei CF de cale Ploiesti Triaj-Focºani;
àReabilitarea liniei CF Focºani-Roman;
àReabilitarea liniei CF Roman-Iaºi-Frontierã;
àReabilitarea liniei CF Paºcani-Dãrmãneºti;
àReabilitarea liniei CF Dãrmãneºti-Vicºani;
àModernizarea secþiunii feroviare Predeal-Braºov;
àReabilitarea liniei CF Craiova-Caransebeº;
àModernizarea secþiunii feroviare din Portul Constanþa;
àModernizarae/reabilitarea a 47 de staþii de cale feratã din România;
àModernizarea a 150 treceri la nivel cu calea feratã;
àReabilitarea podurilor, podeþelor ºi tunelurilor de cale feratã - etapa II.

Proiecte aflate în diferite etape de pregãtire:
àModernizarea liniei CF Caransebeº-Timiºoara-Arad - Studiul de fezabili-

tate a fost finalizat ºi a fost lansatã procedura de achizitie pentru lucrãri
de proiectare ºi execuþie (secþiunea Timiºoara-Arad). Sunt în curs de
pregãtire ºi lansare licitaþiile pentru contractele de lucrãri de proiectare
ºi execuþie pentru Caransebeº-Timiºoara;

àReabilitarea liniei CF Craiova-Calafat - Studiul de fezabilitate a fost fina-
lizat, Hotãrârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico eco-
nomici se aflã pe circuitul de avizare ºi aprobare. Ulterior se vor face de-
mersuri pentru obþinerea finanþãrii lucrãrilor de proiectare ºi execuþie ºi
demarãrii procedurilor de achiziþie;

àLucrãri de reabilitare în staþiile Feteºti ºi Ciulniþa - Studiul de fezabilitate
a fost revizuit, Hotãrârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor teh-
nico economici se aflã pe circuitul de avizare ºi aprobare. Este în pregã-
tire documentaþia pentru achiziþia contractelor de lucrãri de proiectare
ºi execuþie;

àElectrificarea ºi reabilitarea liniei CF Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bi-
hor - Studiul de fezabilitate este în derulare, iar durata de implementare
a contractului a fost prelungit, nefiind obþinut Acordul de Mediu. Ulte-
rior se va promova HG, Indicatori TE ºi HG exproprieri.


