


Atunci când vine vorba despre călătoria pe calea ferată, nostalgicii) nu pot să nu își aducă aminte de
trenurile cu zeci de vagoane atașate, supraaglomerate, cu călători atârnând până și pe scări, pe
platformele dintre vagoane, muncitori, studenți, familii, tineri și vârstnici la un loc. Trenul era spațiul în
care se legau și desfăceau prietenii, chiar și temporare, se destăinuiau secrete de familie și se petrecea
pe cinste.

numărul pasagerilor transportați

430 de mii sub 70 de mii

cantitatea de mărfuri transportate

306 milioane de tone 60 de milioane de tone

lungimea căii ferate

peste 20 de mii de km 10 mii de km

din care jumătate sunt linii interoperabile, iar dintre
acestea doar circa 40% sunt electrificate



Voi relua idei devenite deja loc comun despre avantajele transportului pe calea ferată în fața
altor tipuri de transport, dar în comparație cu reamintirea motivelor pentru care trenul era mijlocul
de transport de persoane favorit acum 50 de ani:

Acum 50 de ani În viitor

• asigura transportul concomitent a unui număr mare de călători
• servea mai tuturor scopurilor (navetă, turism, călătorii în interes

de serviciu) pe distanțe scurte sau lungi
• oferea previzibilitate
• parcul auto era redus, achiziționarea unei mașini nu era la

îndemâna oricui, iar circulația autovehiculelor depindea de
disponibilitatea combustibilului, ba chiar și de numărul mașinii
(cu sau fără soț)

• era sigur, accidentele au fost extrem de rare

• asigura transportul unei cantități mari de marfă

• asigură transportul concomitent a unui număr mare de călători
• servește mai tuturor scopurilor (navetă, turism, călătorii în

interes de serviciu) pe distanțe scurte sau lungi
• oferă previzibilitate
• parc auto în creștere an de an, posibilă o temperare în

condițiile dezvoltării modalităților alternative de transport și a
intermodalității

• este sigur, accidentele în care sunt implicate trenuri sunt, în
timp ce accidentele rutiere, mai ales în România, sunt multe și
soldate cu decese (85 de decese la 1 milion de locuitori față de
media UE de 42 de decese)

• asigură servicii auxiliare (conectivitate la Internet, prize pentru
încărcarea echipamentelor electronice) care permit chiar și
munca la distanță

• este mijlocul de transport cel mai verde (cu condiția ca
energia de propulsie să fie pe cât posibil verde, desigur)

• va constitui cheia de boltă a multimodalității în privința
transportului de marfă



Pactul climatic european situează transportul feroviar (inclusiv prin asigurarea intermodalității) pe
un loc privilegiat în contextul în care până în anul 2050 Europa dorește să reducă cu 90% emisiile
rezultate în urma activității de transport

 sectorul transporturilor contribuie masiv la emisiile totale de gaze de seră ale Uniunii
Europene

circa 25%

 La acest fenomen transportului feroviar îi poate fi atribuit un aport marginal
doar 0,5%

UE și-a propus să reorienteze 75% din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe
cale rutieră către transportul feroviar și pe căile navigabile interioare, astfel ca traficul
feroviar de marfă să se dubleze, în contextul dezvoltării sistemelor multimodale de
transport și implementării de sisteme inteligente de management al traficului.
Surse:
1. Report - Fostering the railway sector through the European Green Deal ( https://www.era.europa.eu/content/report-fostering-railway-sector-through-european-green-deal_en - Report%20-
%20Fostering%20the%20railway%20sector%20through%20the%20European%20Green%20Deal.pdf)
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

https://www.era.europa.eu/content/report-fostering-railway-sector-through-european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN


Transportul de în România

Economia totală
realizabilă la nivel
naţional doar prin

transferul către
calea ferată a 30% 

din transportul rutier
de mărfuri ar

reprezenta cel puţin
3,65% din PIB 

Principalele mărfuri transportate pe calea ferată sunt produsele petroliere și derivate ale 
acestora, cerealele, materialele de construcții și materiile prime (minereu, cărbune, bușteni)

în anul 2020, ponderea transportului feroviar de marfă în total moduri de
transport a fost de 12%, în timp ce transportul rutier a deținut o pondere de 68%.

Situația 
comparativă 
cu alte state 
europene 



Numărul de pasageri raportat la populație în România a fost în anul 2019 de 0,30 persoane.
Comparativ cu alte state europene ne
situăm pe ultimul loc

(pentru a ajunge din urmă statul de referință cu cel mai mic punctaj, populația României la care
ar trebui să calculăm proporția ar trebui să fie de 4,2 milioane, și nu de 19 de milioane cum este
în prezent)

Transportul de 

HU DE AU RO

% din populație care
călătoreste cu trenul 1,45    3,13    2,89    0,30    



Trei instrumente au fost adoptate la nivel de Executiv pentru implementarea proiectelor de
infrastructură, unele cuprinse în PNRR, altele din Cadrul financiar multianual 2021-2027, dar și
din resurse naționale

1. Hotărârea Guvernului nr. 985 /2020 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii
feroviare 2021-2025,
• pe care se bazează Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi

Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2021-2025 (aprobat prin H.G. nr. 920/2021)

2. Hotărârea Guvernului nr. 1302/2021 privind aprobarea Programului de acțiune pentru
dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de
transport de călători şi marfă

3. Hotărârea Guvernului nr. 1312/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016
pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României, la
care este anexat
• Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada

2021-2030



 Întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice = 7,6
miliarde lei, iar dacă se iau în calcul efectele cursului de schimb și ale
aplicării legislației privind statutul personalului feroviar, influențele conduc la
o sumă totală de 14,7 mld. lei

Reînnoirea infrastructurii feroviare publice = 6,2 mld. lei

Cheltuielile privind modernizarea/reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
feroviare şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de administrare a
infrastructurii feroviare, inclusiv proiectele privind rețeaua TEN-T = 53 mld.
lei.



PNRR și CFM sunt desigur instrumente utile, dar pot fi identificate numeroase 
aspecte a căror clarificare/soluționare depinde numai și numai de noi, de 
prioritățile noastre (dincolo de marile investiții, de rețelele TEN-T CORE și Comprehensive):

reformă instituțională

modul de îndeplinire a atribuțiilor în calitate de autoritate tutelară

curățarea întreprinderilor cu capital de stat de elementele de patrimoniu care
”înghit” bani și nu produc valoare

clarificarea/eliminarea distorsiunilor pe care transportul rutier, dar și transportul
aerian, le au asupra transportului feroviar

planul de investiții – identificarea tuturor posibilelor probleme și prevenirea
apariției acestora

urmărirea consecventă a obiectivelor



Accidentele feroviare din ultimii ani și care pun în pericol principiul siguranței ridicate a transportului
feroviar au fost cauzate în parte de nerespectarea programului de reparații curente

Buget de stat 2020
Execuție preliminată 2020 .... 26.141 mii lei
Propuneri alocare 2021 ... .....41.908 mii lei

Buget de stat 2021
Execuție preliminată 2021....38.329 mii lei
Propuneri alocare 2022 .......38.329 mii lei (serie aproape neschimbată până în 2025)

Programul de acțiune
Suma alocată 2021 ...........41.908 mii lei
Suma alocată 2022 ...........50.000 mii lei

pentru un program relativ mic sumele alocate cu cele programate a fi alocate și cele efectiv 
cheltuite NU se potrivesc



• Vârsta angajaților din sectorul feroviar
 locul al doilea ca proporție a angajaților din grupa de vârstă peste 50 de ani (58%) și penultimul loc, 

împărțit cu Bulgaria, la proporția celor sub 30 de ani (4%). 
 Cu toate acestea, statele care derulează programe de ucenicie și stagii de practică sunt Germania, 

Austria, țările nordice.
 România nu.*
*) potrivit celui de-al patrulea raport publicat în 2019 asupra evoluției infrastructurii de cale ferată

• Posibilitățile de înlocuire a angajaților din sector nu sunt suficient exploatate
 Școli de pregătire

 Stagii de ucenicie
 Implicarea CFR S.A. în proiectarea și derularea de stagii profesionale/pregătire și perfecționare

Din păcate, despre resursele umane în pregătire, de înlocuire, nu am cunoștință să existe un plan, după părerea 
mea, aici ne confruntăm cu o lacună care pe termen lung va avea efecte grave. 



Uniunea Europeană
• dilemă: ținte de emisii de gaze cu efect de seră versus necesitățile energetice

În condițiile conflictului ruso-ucrainean și al sancțiunilor împotriva Rusiei,
obiectivele de etapă privind proporția ”energiei verzi” în paralel cu reducerea
nivelului de emisii de gaze cu efect de seră sunt imposibil de atins.
În plus, unele tehnologii sunt insuficient de mature pentru a fi considerate viabile
din punct de vedere economic (cum ar fi cea a hidrogenului).

România
• este foarte posibil ca unele jaloane și obiective din PNRR să nu poată fi

îndeplinite sau să fie chiar contraproductive (cum ar fi achiziționarea de 12
trenuri de tip H-EMU)

• să ne concentrăm pe obiectivele pe care le putem îndeplini (detaliate în slide-
urile 9, 10 și 11), dar în mod consecvent și coerent



Vă mulțumesc pentru 
atenție!

Deputat UDMR Benedek Zacharie,
Secretar al Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură 
a Camerei Deputaților
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