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Cuprins:

1. Probleme întâmpinate în activitate de operatorii de transport feroviar

în ultima perioadă în desfăsurarea activității de transport feroviar.

2. Aspecte privind situația actuală a căilor ferate române și obiectivele

de dezvoltare în vederea integrării în spațiul unic feroviar european;

3. Măsuri propuse de OPSFPR pentru rezolvarea principalelor probleme

pe care le întîmpină transportul feroviar.



Principalele probleme pe care le-au întâmpinat operatorii de transport 
feroviar de marfă, membrii ai organizației noastre au fost:

1. Starea  Infrastructurii  feroviare;

2. Situația infrastructurii feroviare care deservește Portul Constanța și blocajul creat de 
vagoanele vechi ale CFR Marfă;

3. Restrăngerea accesul la liniile industriale și desfințarea unui mare număr de linii abătute;

4. Tranzitarea deosebit de grea a Complexului București în continuare;

5. Probleme în asigurarea energiei electrice de tracțiune și în colaborarea cu SC 
Electrificare CFR SA;

6. Acutizarea lipsei personalului operațional, necesar în domeniul Feroviar;

7. Discriminarea facută de MTI între sectoarele de transport prin favorizarea celui rutier.

8. Infracționalitatea pe calea ferată.



SITUAȚIA ACTUALĂ A CĂILOR FERATE

Obiectivul fundamental al strategiei feroviare trebuie să fie

asigurarea unei rețele feroviare sustenabile, eficiente din punct

de vedere economic, flexibile, favorabile mediului înconjurător,

sigure si echilibrate, care să se integreze perfect cu celelalte

moduri de transport și care să fie compatibilă cu legislația în

domeniul transportului feroviar a Uniunii Europene.



Particularităţile infrastructurii de transport feroviar

Politicile din ultimii 32 de ani în domeniul transportului Feroviar au făcut ca activitatea “Căilor Ferate Române” să se
confrunte cu dificultăți tehnico – economice, ducând, din păcate, la neatractivitatea și necompetitivitatea acestei
importante activități pentru economia națională.

Neglijarea continuă a mentenanței infrastructurii dublată de lentoarea cu care au fost accesate fondurile europene
necesare pentru reconstrucția rețelei TEN-T au dus, din motive de siguranță, la reducerea permanentă a vitezei de
circulație maxime admise. Ca urmare, a crescut durata de parcurs și s-a redus viteza mărfurilor transportate la sub 10
Km/h în prezent.

Diminuarea numărului de tone marfă transportate și implicit, a numărului de trenuri, au avut efecte financiare imediate
asupra CNCF “CFR” - SA, ca administrator al infrastructurii feroviare.

Lipsă venituri => Lipsă mentenanță => Intrarea într-un cerc vicios!

Subfinanțarea sistematică de către MTI a sectorului feroviar în favoarea celui rutier, în contradicție cu recomandările
UE, a dus la creșterea numărului de restricții de circulație, scăderea drastică a vitezelor de circulație și, în general, a
performanțelor tehnice ale infrastructurii feroviare.



OBIECTIVE STRATEGICE SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA CNCF CFR SA

o Eficiență economică: un sistem de transport care generează un raport acceptabil între beneficii și costuri;

o Echitate: costurile și veniturile unui sistem de transport trebuie să fie distribuite corect la diferitele niveluri

ale societății – populație, industrie, zonă geografică;

o Siguranță: infrastructura și serviciile de transport trebuie furnizate astfel încât să prevină apariția victimelor;

o Integrare: sistemul de transport trebuie să permită intermodalitatea și multimodalitatea minimizând

costurile de transport;

o Protecția mediului: Sistemul de transport trebuie să protejeze mediul înconjurător, sprijinind dezvoltarea

socială și economică în folosul generațiilor prezente și viitoare



OBIECTIVE OPERATIONALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA CNCF CFR SA

- Asigurarea unui cadru durabil de dezvoltare

- Crearea unui cadru competitiv pentru transportul de călători și demărfuri

- Introducerea unui sistem de monitorizare a performanțelor cu stabilirea obligațiilor ce

revin gestionarului și operatorilor feroviari

- Creșterea eficienței financiare și manageriale



Reteaua feroviară centrală și globală TEN-T stabilită prin Regulamentul 1315/2013 pentru România:



Principalele cerințe pentru REȚEAUA CENTRALĂ de 

infrastructură feroviară

- Electrificarea completă a firelor principale de cale ferată și, în măsura în care acest lucru

este necesar pentru operațiunile trenurilor electrice, a liniilor secundare;

- Liniile aferente transportului demărfuri din cadrul rețelei centrale trebuie să permită:

• o sarcină pe osie de cel putin 22,5 t,

• o viteză de croazieră de 100 km/h,

• posibilitatea de a exploata trenuri cu o lungime de 740 m;

- Implementarea urgentă a sistemului european de management al traficului ERTMS;



Față de prevederile strategiilor operatorii de transport feroviar înregistrează 

pierderi cauzate de starea infrastructurii și a creșterii tarifelor și a prețurilor 

la energie electrică și combustibili, deci a costurilor de transport.

- Din 2001 până în prezent, volumul total al mărfurilor transportate pe calea ferată a scăzut

cu peste 40%, fiind cea mai drastică scădere în comparație cu volumele transportate de

operatorii feroviari din alte state membre.

- Viteza comercială a trenurilor a scăzut dramatic până la 18 – 20 km/h.

- Desfințarea unui număr foarte mare de linii abătute și existența unui numar din ce în ce 

mai mare de secții saturate cu limitarea drastică a capacității pentru traficul de marfă.

- Derularea pe o perioadă inacceptabil de lungă a lucrărilor de modernizare pe 

Coridorul European Curtici – Simeria – Brașov – București – Constanța.



REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI CFR se poate face numai dacă:

- Crește bugetul pentru întreținere și reparații capitale ale liniilor.
- Se realizează implementarea urgentă a programelor de reparații curente și capitale.
- Are loc reabilitarea liniilor pentru a se putea atinge viteza proiectată sau chiar sporită.
- Se realizează electrificări și dublări de linii (mai ales pe secțiile principale).
- Modernizarea rapidă a instalațiilor de semnalizare și automatizare feroviară.
- Se finalizează sistemului pilot ERTMS și se extinde solutia pe toate coridoarele

modernizate.
- Inființarea de centre de control al traficului moderne care să asigure implementarea de

tehnologii moderne care să cuprindă:

▪ Sisteme de informare a publicului călător pentru transportul de călători.

▪ Sisteme informatice pentru urmărirea transporturilor demarfă și călători.
▪ Posibilitateamultiplicării locomotivelor cu sisteme de frânare regenerativă.
▪ Urgentarea realizării proiectului referitor la
“Sistemele de telegestiune a energiei electrice”



În contextul comunitar European actual, statele membre din vest recurg la investiţii considerabile,

la cercetarea inginerească, au susţinere politică şi fac lobby la nivel European, fiind mult mai

eficiente decât statele membre din estul Europei.

Guvernul României prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, adică cei care au putere de

decizie de valoare strategică, trebuie să analizeze premisele actuale şi să discearnă corect cu

privire la:

o ceea ce se doreşte să realizeze pe termen lung;

o ce vrea România, în general, de la calea ferată;

o care sunt oportunităţile deschiderii pieţei într-un viitor sistem unic feroviar;

o care sunt riscurile și cum se pot preîntâmpina. 

Scenariului respectiv este valabil şi în cazul gestionarilor şi al administratorului de 

infrastructură feroviară.



CONCLUZII

➢ În România, operatorii feroviari de transport de marfă îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă

concurenţială, dar cu mari greutăți din partea administratorului de infrastructură și mai ales din

partea furnizorului de energie electrică SC Electrificare CFR SA.

➢ Deşi disponibilitatea materialului rulant este mică, raportată la unităţile de material rulant

existente, aceasta nu pare să influenţeze negativ volumul de marfă transportat, constatânduse,

an de an, creșteri semnificative ale acestei activități, dar care încă nu se ridică la nivelul cerințelor

pieții Europene.

➢ Cele mai mari dificultăţi pe care le întâmpină operatorii de transport feroviar de marfă se referă la

finanţarea achiziţionării materialului rulant nou, la starea infrastructurii și la crșterea tarifelor la

energie electrică.

➢ MTI discriminează în continuare sectoarul de transport feroviar și pe cel naval,

favorizând permanent pe cel rutier.



Măsuri propuse de OPSFPR pentru rezolvarea problemelor

A. Măsuri specifice necesare pentru oprirea declinului sistemului feroviar

Pentru realizarea acestui deziderat vor trebui luate următoarele măsuri:

o Realizarea de investiții în infrastructura CF

o Reglementarea echitabilă a nivelului TUI-ului si costurile de transport pentru auto.

o Reorganizarea rapidă a transportului intermodal ca principal factor în ecologizarea

transportului, care trebuie să se bazeze pe trei elemente interconectate fără de care nu

poate avea eficienţă:

• Terminale de transport intermodal.

• Logistica transportului şi centre logistice.

• Platforme industriale (parcuri industriale).



o Accesul fără restricții a-l operatorilor privați la infrastructurile de servicii

o Creșterea transparenței decizionale și de consultare publică în domeniul feroviar

o Transparență și comunicare în sistemele de tarifare, criterii de compunere a tarifelor

(TUI, tarife accesorii-staționări, acces convoaie, manevra în stații, suspendări de

activitate pe secții, etc.)

o Reanalizarea și recalcularea timpilor de mers pentru trenurile de marfă

o Revizuirea de urgență a felului în care se execută modernizarea coridorului 4

o Asumarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și de către CNCF CFR SA

a reglementărilor internaționale asumate de statul român



A. Măsuri generale

a) Implementarea unor noi scheme de ajutor de stat, aplicarea unor noi

inițiative pe modele validate la nivel European (în principal pe tema

costurilor externe).

b) Cuantificarea datelor naționale, identificarea costurilor asimetrice

feroviar vs rutier și corelarea cu obiectivele Uniunii Europene.

c) Implementarea strategiilor naționale și regionale specifice pentru

sectorul feroviar (Master Plan General de Transport).

d)Relansarea programului RoLa, inițiat de AFM.



Măsuri generale urgente pentru crearea unor condiții de integrare

rapidă în sistemul unic feroviar European:
❖ Actualizarea legislației, inclusiv cea secundară (Ordine de Ministru, Decizii ale directorilor generali ai

CNCF CFR SA referitoare la activitatea pe calea ferată, Norme și Instrucțiuni specifice) și adaptarea ei la

prevederile europene.

❖ O mai bună utilizare a fondurilor europene alocate pentru infrastructura feroviară și atragerea de noi

fonduri inclusiv pentru operatorii de transport demarfă pentru achiziționarea de material rulant.

❖ Introducerea unui sistem de “Bugete multianuale» pentru proiectele Companiei Naţionale de Căi Ferate

“CFR” SA, dar și pentru activitatea de transport desfașurată de operatorii feroviari.

❖ Creşterea valorii fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru lucrările de reparare, întreţinere şi

modernizarea infrastructurii feroviare.

❖ Profesionalizarea constantă a resursei umane având în vedere actualul deficit de personal din domeniu.

❖ Accesul unor entităţi private pe piaţa pregătirii profesionale în domeniu, acest lucru putând determina o

creştere a interesului în acest domeniu de activitate, din partea tinerilor.

❖ Elaborarea unei politici corelate în domeniul transportului (feroviar-rutier-naval)

şi dezvoltarea unui sistem de terminale intermodale șimultimodale demărfuri la

nivel regional.



Vă mulțumesc!


