
PE FONDUL STÃRII DE URGENÞÃ ªI DE ALERTÃ

VeniturileCFRSAdintaxa
deutilizareainfrastructurii
auscãzutsemnificativ
l Costurile necesare pentru realizarea programului de reînnoire a
infrastructurii feroviare se ridicã la peste 6 miliarde euro

Reporter: Ce influenþe au avut
cei doi ani de pandemie asupra
activitãþii companiei?

CFR SA: În perioada pandemiei
cu noul coronavirus SARS - CoV2,
pe fondul stãrii de urgenþã ºi stãrii
de alertã, veniturile CFR SA din
taxa de utilizare a infrastructurii
s-au redus semnificativ (reduce-
rea traficului de cãlãtori).

Pandemia a perturbat de-

sfãºurarea unor activitãþi curente,
în special a celor care presupun
comunicarea ºi interacþiunile di-
recte. La nivelul companiei s-au
luat mãsurile necesare, în confor-
mitate cu reglementãrile naþiona-
le pentru combaterea ºi diminua-
rea efectelor pandemiei ºi pentru
protejarea salariaþilor (decalarea
programului de lucru, elaborarea
ºi distribuirea planurilor de mã-

suri, a materialelor de informare
ºi a ghidurilor, în vederea preve-
nirii rãspândirii coronavirusului).

Reporter: Ce proiecte de reabi-
litare a infrastructurii de cale fera-
tã aveþi în derulare?

Rãspuns: La momentul actual
sunt în derulare urmãtoarele pro-
iecte:

A. Proiecte aflate în diferite eta-

pe de implementare/derulare:

Ø Reabilitare linie de cale fera-
tã Coºlariu-Simeria (faza a II-a)
- au fost finalizate lucrãrile ci-
vile, de artã, de infrastructurã
ºi suprastructurã. Sunt în de-
rulare ºi testare lucrãrile afe-
rente lotului de instalaþii ºi
semnalizare ERTMS/ETCS ni-
vel 2+GSM-R. Stadiu fizic exe-
cuþie lucrãri ERTMS: 87,10%;

Ø Reabilitare linie de cale feratã
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În perioada pandemiei cu noul coronavirus SARS - CoV2, pe fondul
stãrii de urgenþã ºi stãrii de alertã, veniturile CFR SA din taxa de uti-
lizare a infrastructurii s-au redus semnificativ, în contextual redu-
cerii traficului de cãlãtori, dupã cum ne-au spus reprezentanþii
companiei de stat.
Aceºtia ne-au precizat cã Strategia de dezvoltare a infrastructurii
feroviare 2021-2025 a companiei, aprobatã prin HG nr. 985/2020

ºi Programul investiþional pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport pentru perioada 2021-2030, descriu cadrul general de
prioritizare ºi implementare a proiectelor de infrastructurã de
transport constituit în baza valorilor estimative necesare pentru
execuþia lucrãrilor. Costurile necesare pentru realizarea progra-
mului de reînnoire a infrastructurii feroviare se ridicã la peste 6 mi-
liarde euro, aratã Strategia citatã.



Coºlariu-Sighiºoara (faza a
II-a) - au fost finalizate lucrãri-
le civile, de artã, de infrastruc-
turã ºi suprastructurã. Sunt în
derulare ºi testare lucrãrile
aferente lotului de instalaþii ºi
semnalizare ERTMS/ETCS ni-
vel 2+GSM-R. Stadiu fizic exe-
cuþie lucrãri ERTMS: 96,90%;

Ø Reabilitare linie de cale feratã
Km 614-Simeria - Stadiu fizic
execuþie lucrãri: 60,77%;

Ø Reabilitare linie de cale feratã
Braºov-Sighiºoara - Stadiu fi-
zic execuþie lucrãri: 11% pen-
tru secþiunile 1: Braºov-Apaþa
ºi 3: Caþa-Sighiºoara ºi 6%
pentru subsecþiunea 2: Apa-
þa-Caþa;

Ø Reabilitare poduri, podeþe ºi
tuneluri de cale feratã SRCF
Craiova - Stadiu fizic execuþie
lucrãri: peste 99,95%;

Ø Reabilitare poduri, podeþe ºi
tuneluri de cale feratã SRCF
Cluj - Stadiu fizic execuþie lu-

crãri: peste 95%;
Ø Reabilitare poduri, podeþe ºi

tuneluri de cale feratã SRCF
Timiºoara - Stadiu fizic execu-
þie lucrãri: peste 92%;

Ø Modernizarea liniei CF Buc
Nord-Ji lava-Giurgiu Nord
Frontiera, Lot 1, Redeschide-
rea circulaþiei feroviare pe
pod, peste râul Argeº între Vi-
dra ºi Comana - Stadiu fizic
exec uþ i e luc r ãr i : p es te
13,52%.

B. Proiecte aflate în diferite

etape de pregãtire

Ø Modernizarea liniei de cale fe-
ratã Caransebeº-Timiºoara-
Arad. Sunt în procedurã de
achiziþie contracte de proiec-
tare ºi execuþie aferente a 4
loturi;

Ø Reabilitare linie de cale feratã
Craiova-Calafat - Studiul de
fezabilitate a fost finalizat, Ho-
tãrârea de Guvern pentru

aprobarea indicatorilor tehni-
co economici a fost aprobat
în 2021. Se vor face demersuri
pentru obþinerea finanþãrii lu-
crãrilor de proiectare ºi exe-
cuþie ºi demarãrii proceduri-
lor de achiziþie;

Ø Lucrari de reabilitare in staþii-
le Feteºti ºi Ciulniþa - Sunt în

procedurã de achiziþie con-
tractele de proiectare ºi exe-
cuþie a lucrãrilor, respectiv de
consultanþã ºi supervizare;

Ø Electrificare ºi reabilitare linie
de cale feratã Cluj Napoca -
Oradea - Episcopia Bihor -
Sunt în procedurã de achiziþie
contracte de proiectare ºi
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"Conform Legii Bugetului de Stat pe anul
2022, pentru CNCF CFR S.A. a fost prevãzut
un buget de 2.544.930 mii lei, pentru
proiectele incluse în cadrul Programului
Operaþional Infrastructurã Mare. Sursele de
finanþare pentru proiectele aflate în diferite
etape de pregãtire ºi implementare sunt
asigurate din fonduri externe nerambur-
sabile ºi Bugetul de Stat, prin programele
operaþionale POIM 2014-2020, CEF
Transport 2014-2020 ºi 2021-2027 ºi PNRR".



execuþie aferente a 4 loturi.

Sunt în derulare studii de feza-
bilitate pentru:
Ø Modernizarea liniei CF Buc

Nord Jilava-Giurgiu Nord
Frontiera, Lot 2;

Ø Modernizare/consolidare/re-
abilitare staþie CF Gara de
Nord Bucureºti;

Ø Reabilitare linie de cale ferata
Ploiesti Triaj-Focºani;

Ø Reabilitare linie de cale ferata
Focsani-Roman;

Ø Reabilitare linie de cale ferata
Roman-Iaºi-Frontierã;

Ø Reabilitare linie de cale ferata
Paºcani-Dãrmãneºti;

Ø Reabilitare linie de cale ferata
Dãrmãneºti-Vicºani;

Ø Modernizare secþiune ferovia-
rã Predeal-Braºov;

Ø Reabilitare linie de cale feratã
Craiova-Caransebeº;

Ø Modernizare secþiune ferovia-
rã din Portul Constanþa;

Ø Modernizare/reabilitare 47 de

staþii de cale feratã din Ro-
mânia;

Ø Modernizare 150 treceri la ni-
vel cu calea feratã;

Ø Reabilitare poduri, podeþe ºi
tuneluri de cale feratã-etapa
II;

Ø Modernizare linie de cale fera-
tã Bucureºti-Craiova;

Ø Modernizare tronson de cale
feratã Ilva Micã-Pojorâta;

Ø Electrificarea liniei de cale fe-
rata Constanþa-Mangalia.

C. Proiecte aflate în proce-

durã de achiziþii servicii de ela-

borare studii de fezabilitate ºi

proiectare/studii de fezabilitate

Ø Modernizare linii ºi instalaþii
din Complexul Feroviar Bucu-
reºti;

Ø Modernizare tronson de cale
feratã Apahida-Ilva Micã ºi Po-
jorâta-Suceava;

Ø Modernizare linie de cale fera-
tã Coºlariu-Cluj Napoca;

Ø Electrificarea liniei feroviare

Rãduleºti-Giurgiu Nord.
Reporter: Care sunt cele mai ur-

gente lucrãri de reabilitare a infra-
structurii feroviare?

CFR SA: Comisia Europeanã

încurajeazã lucrãrile de reabilitare
a reþelei TEN-T centrale ºi globale,
a coridorului Rin-Dunãre, ramura
nordicã, Curtici-Braºov-Bucu-
reºti-Constanþa, motiv pentru
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Costurile necesare pentru realizarea programului de reînnoire
a infrastructurii feroviare se ridicã la peste 6 miliarde euro, po-
trivit Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare
2021-2025 întocmitã de compania de stat. Suma reprezintã to-
talul cheltuielilor necesarare pentru reînnoirea liniilor curente
ºi directe ºi pentru reînnoirea elementelor critice de
infrastructurã.
În ceea ce priveºte reînnoirea altor elemente critice ale infra-
structurii feroviare, pentru care nu existã standarde de cost de-
finite ºi aprobate, s-a propus o medie anualã de 100 milioane
euro, începând din al ºaselea an al programului, potrivit sursei
citate, care aratã: "O astfel de medie anualã este consideratã o
valoare minimã rezonabilã a finanþãrii care sã poatã permite
reînnoirea elementelor de infrastructurã scadente care prezin-
tã defectãri critice din punct de vedere al siguranþei, de naturã
sã impunã limitãri ale vitezelor de circulaþie a trenurilor. În pri-
mii 5 ani ai programului s-a propus o creºtere progresivã a fi-
nanþãrii de la nivelul actual pânã la media anualã menþionatã
mai sus".
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care eforturile noastre sunt
îndreptate spre finalizarea proiec-
telor aflate în implementare.

De asemenea, în baza Strategiei
de dezvoltare a infrastructurii fe-
roviare 2021-2025, aprobatã prin
HG nr. 985/2020, a Master Planu-
lui General de Transport, aprobat
prin HG 666/2016 cu modificãrile
ºi completãrile din Programul in-
vestiþional pentru dezvoltarea in-
frastructurii de transport pentru
perioada 2021-2030, aprobat prin
HG nr. 1312/2021, sunt prioritare
implementarea mãsurilor cuprin-
se în PNRR, capitolul Pilonul I
Tranziþie Verde Componenta 4
Transport Sustenabil.

Reporter: Ce linii noi de cale fe-
ratã aveþi în vedere?

CFR SA: Aºa cum am precizat la
stadiul proiectelor, la acest mo-
ment sunt în derulare lucrãri pen-
tru redeschiderea circulaþiei fero-
viare pe pod, peste râul Argeº
între Vidra ºi Comana, lucrãri care
constau în reabilitarea a 12 km de
linie de cale feratã, construcþia a 2
viaducte ºi zece podeþe noi, o sta-
tie, un punct de oprire patru po-
duri noi.

Reporter: Ce buget a alocat
compania în acest sens? Care
sunt sursele de finanþare a proiec-
telor?

CFR SA: Conform Legii Bugetu-
lui de Stat pe anul 2022, pentru
CNCF "CFR" S.A. a fost prevãzut
un buget de 2.544.930 mii lei,
pentru proiectele incluse în ca-
drul Programului Operaþional
Infrastructurã Mare. Sursele de fi-
nanþare pentru proiectele aflate
în diferite etape de pregãtire ºi
implementare sunt asigurate din
fonduri externe nerambursabile
ºi Bugetul de Stat, prin programe-
le operaþionale POIM 2014-2020,
CEF Transport 2014-2020 ºi
2021-2027 ºi PNRR.

Referitor la proiectele de inves-
tiþii cu finanþare de la Bugetul de
Stat, pentru CNCF CFR SA, ordo-
natorul principal de credite - MTI
a aprobat pentru anul 2022 credi-
te bugetare în valoare de 180.216
mii lei.

Referitor la proiectele de inve-
stiþii finanþate din fonduri proprii,
sumele alocate vor fi repartizate
dupã aprobarea BVC al CFR SA
pentru anul 2022.

Reporter: Ce proiecte de inve-
stiþii aveti în vedere pe termen
scurt, mediu ºi lung ºi care este
necesarul financiar în acest
sens?

CFR SA: Strategia de dezvoltare
a infrastructuri i feroviare
2021-2025 a companiei, aprobatã
prin HG nr. 985/2020 ºi Progra-

mul investiþional pentru dezvol-
tarea infrastructurii de transport
pentru perioada 2021-2030, de-
scriu cadrul general de prioritiza-
re ºi implementare a proiectelor
de infrastructurã de transport
constituit în baza valorilor esti-
mative necesare pentru execuþia
lucrãrilor. Necesarul de finanþare

pentru proiectele de infrastructu-
rã feroviarã se fac în conformitate
cu aceste documente.

Reporter: Mulþumesc!
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