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De ce susținem transportul pe calea ferată? 

Sustenabil și prietenos cu mediul!

Siguranță! 

Conectează oameni și locuri!



Viziunea UE 2040

Zero emisii de gaze cu efect de seră! 

 Strategia pentru realizarea tranziției
la zero emisii nete de gaze cu efect
de seră până în 2050 include
trecerea la tehnologii de transport
fără emisii de dioxid de carbon și cu
reducerea poluării atmosferice, a
poluării fonice și a accidentelor

 La nivel de infrastructură feroviară
este necesară dezvoltarea unor
proiecte de electrificare a cât mai
multor km de cale ferată

 Adaptarea regulamentului TEN-T în vederea
accelerării utilizării vehiculelor cu emisii zero și cu
emisii scăzute

 Transporturi mult mai puțin poluante

 Proiecte durabile care să contribuie la obiectivele
climatice, de mediu și sociale

 Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-a
propus să își dubleze obiectivul climatic de la 25%
la 50 % până în 2025, devenind astfel banca
europeană pentru climă

Pactul verde europeanO planetă curată



Obiectivele globale ale strategiei de dezvoltare a 
infrastructurii feroviare

Creșterea competitivității transportului feroviar pe 
piața internă a transporturilor

Integrarea sistemului feroviar roman în Spațiul 
Feroviar European Unic

Transferul către un transport care va contribui la
tranziţia verde și eficienţă energetică prin
mobilitate urbană sigură, accesibilă, incluzivă,
inteligentă și fără emisii



Transportul feroviar din România, parte din strategiile
europene actuale

În acord cu documentele de referință în domeniul transporturilor:

 Master Planul General de Transport
 Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030
 Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare

PRIORITĂȚI în dezvoltarea infrastructurii feroviare:

 Dezvoltarea unui model de transport deschis și prietenos cu mediul care să contribuie la eficienţă
energetică şi la tranziţia către transportul verde şi mobilitatea durabilă

 Integrarea rețelei feroviare în mediul de viață cotidian prin mobilitate urbană și transport sustenabil –
creșterea accesibilității în toate regiunile și a conectivității cu alte moduri de transport în zonele
metropolitane

 Construirea unui model sustenabil și utilizarea de noi tehnologii prin digitalizare și implementarea
sistemului ERTMS la nivel european



Integrarea sistemului feroviar român în rețelele 
europene și eurasiatice

 Prin modernizarea celor două coridoare feroviare care tranzitează
România de la vest la est, se urmărește integrarea competitivă a
rețelei feroviare din țara noastră în rețele de transport Europeană și
Eurasiatică

 CFR susține implementarea programului strategic al UE pentru
modernizarea și reabilitarea rețelei de transport feroviar trans-
european

 CFR dezvoltă infrastructura existentă în concordanță cu cerințele
pentru interoperabilitate ale politicilor europene de transport și
urmărește realizarea unei dezvoltări sustenabile a rețelei naționale
de transport

 Coridor Nord A – 880 km, 
365 km modernizați
515 km în pregătire

 Coridor Nord B – 860 km, 
407 km modernizați
453 km în pregătire

 Coridor Nord C – 1077 km, 
80 km modernizați
997 km în pregătire

 Coridor Sud – 832 km, 
242 km modernizați
590 km în pregătire

 Cale ferată extinsă



STADIUL ACTUAL din perspectiva investițiilor UE 

Continuarea investițiilor pe tronsoanele feroviare a căror lucrări au fost demarate

Demarare și finalizare studii de fezabilitate, studii de fezabilitate și proiecte tehnice,
achiziții lucrări pentru:

 Modernizarea/reabilitarea liniilor de cale ferată din zonele de est, centru –nord-
est, centru-vest, sud.

 Promovarea proiectelor de tip QuickWins de eliminare a restricțiilor de viteză pe o
lungime de 2163 km de cale ferată desfășurată

 Proiecte complementare modenizării (ex. București – Pitești)

 Modernizarea de stații de cale ferată, poduri, podețe și tuneluri, treceri la nivel cu
calea ferată

 Modernizare Complex Feroviar, Gara de Nord București, zona Port Constața

 Implementare ERTMS în rețeaua centrală până în 2030



Investiții UE în cadrul proiectelor de infrastructură 
feroviară, în prezent

Tip proiecte
Nr. 

proiecte
Valoare

(mil lei fără TVA)

Lucrări in executie 9 15.442,82

SF in derulare 41 349,85

SF in achizitie 3 117,61
Proceduri achiziție 
lucrari 

3 14.985,06

TOTAL contracte 30.895,34     

Valoarea contractelor de lucrări și studii de 
fezabilitate - martie 2022 -

Grad de absorbție realizat în perioada 2017-2021 pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile aferente
POIM 2014-2020 – 120,07%, procent care reflectă sumele declarate în raport cu țintele comunicate
companiei.



Proiecte cu finanțare europeană 
în implementare în valoare eligibilă de 3,62 mld. euro 

Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 –
Gurasada – Simeria - 141 km

Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria –
Coşlariu - 75 km (lucrari semnalizare)

Reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu –
Sighişoara - 91 km (lucrari semnalizare)

Reabilitarea liniei de cale ferată Sighişoara –
Brașov - 112 Km.

Modernizarea linei de cale ferată Bucuresti –
Giurgiu Lot 1 - 12,2 km.

Continuarea investițiilor pe tronsoanele feroviare aflate pe Coridorul Rin-Dunăre, așa cum este 
definit de Regulamentul UE nr. 1153/2021, a căror lucrări au fost demarate



Proiecte cu finanțare europeană
în diferite etape de achiziție/contractare in valoare 
eligibilă de 3,25 mld euro

Elaborare studii de fezabilitate/studii de fezabilitate și proiect tehnic:

SF+PTh Pojorata – Suceava – 85 km
SF+PTh Coslariu – Cluj Napoca – 106 km
SF Complex Feroviar Bucuresti – 605 km

Proiectare și execuție lucrări/execuție lucrări:

Proiectare si executie lucrari Caransebes – Timisoara – Arad – 162,19 km
Proiectare si executie lucrari Cluj – Oradea – Episcopia Bihor – Fr – 166,42 km
Lucrari in statiile Fetesti si Ciulnita



Proiecte cu finanțare europeană 
Studii de fezabilitate în derulare în valoare de 0,12 
mld euro

Finanțare CEF – Transport
 Reabilitarea si electrificare Craiova – Calafat - 107km
 Reabilitare linie CF Craiova – Caransebes - 227km
 Modernizare București Nord – Roșiori Nord - 100km
 Modernizare Roșiori Nord – Craiova - 109km
 Modernizare Predeal – Brașov - 27km
 Modernizare Port Constanța - 180km
 Modernizare Ilva Mică – Pojorâta - 106km
 Modernizare Apahida – Ilva Mică – 119km

Finanțare POIM:

 Reabilitare linie CF Ploiesti Triaj – Focsani - 143km

 Reabilitare linie CF Focsani – Roman - 147km

 Reabilitare linie CF Roman – Iasi Fr. - 116km

 Reabilitare linie CF Pașcani – Dărmănești - 71km

 Reabilitare linie CF Dărmănești – Vicsani Fr - 34km

 Modernizare/consolidare Gara de Nord

 Modernizare si electrificare CF București – Giurgiu lot 2 – 99km

 Linia de cale ferată București Nord – Aeroport HC – faza 2

 Proiecte Quick Wins

 Implementare ERTMS nivel 2 CF Predeal – Buc – Constanța

 Electrificare CF Constanta – Mangalia – 43km

 Electrificare CF Radulesti – Giurgiu – 57km

 Modernizare 47 stații

 Reabilitare poduri/podețe/tuneluri –etapa II

 Modernizare treceri la nivel



Alocări financiare 
pentru perioada de programare 2021-2027

Programul de finanțare 2021-2027
Valoare

(mld EURO fără TVA)

Proiecte POT 1,247     

Proiecte CEF 2 1,100     

Proiecte PNRR 3,480     

TOTAL finanțare 5,827     



Proiecte cu finanțare europeană 
în pregătire

Categorie Proiecte/Secțiuni
Sumă PNRR 

(mld euro, fără 
TVA)

Cost total 
investiție 

(mld.EUR fără 
TVA)*

Modernizări
315 km

Arad - Timișoara - Caransebeș 
Cluj-Napoca - Episcopia Bihor 

2,303 2,993

Electrificări + 
Reînnoiri

110 km
Constanța - Mangalia  / Videle – Giurgiu

0,236 0,236

Reînnoiri
263 km

București – Pitești / Reșița - Voiteni 
0,276 0,276

Quick Wins 2163 km desfășurați 0,452 0,452

Centralizări 
electronice și electro-
dinamice

973 km și 121 stații CF 0,213 0,213

TOTAL 3,480 4,170

Finanțare PNRR 2021 -2026:

*diferența va fi asigurată din alte surse de finanțare (buget de stat / împrumuturi externe)



Proiecte cu finanțare europeană 
în pregătire

Finanțare POT 2021 -2027:
Proiect Lungime Valoare propusa la finanțare din POT  

(mld.EUR fără TVA)
Cost estimat total (mld euro, fără 

TVA)

Predeal – Brașov 27 km 1,4 1,4
Craiova – Caransebeș 234 km 2,11 2,11
Teiuș - Cluj Napoca 102 km 0,79 0,79
Port Constanța - Palas 180 km 0,24 0,73
Complex Feroviar București 600 km 0,25 1,00
Pașcani-Iași-Ungheni 97 km 0,39 0,39
Ploiești Triaj-Roman-Suceava- Vicșani Frontieră 436 km 0,57 1,67
Reabilitare stații 0,09 0,09
Reabilitare poduri, podețe, tuneluri 0,11 0,45
Reabilitare treceri la nivel cu calea ferată 0,08 0,16
Proiect de creștere a vitezei peste 160 km/h 0,03 0,07
Studiu pentru trenul de mare viteza 0,12 0,12

TOTAL valoare 1.676 km 6,17 8,97

Proiecte rezerva Lungime Valoare propusa la finanțare din POT  
(mld.EUR fără TVA)

Cost estimat total (mld euro, fără 
TVA)

Suceava - Ilva Mică 191 km 1,81 1,81
Ilva Mică - Apahida 119 km 0,71 0,71
Timisoara - Stamora Moravița Frontieră 56 km 0,12 0,12

Total valoare 366 km 2,64 2,64
TOTAL general 1.937 km 8,82 11,61



Dezvoltarea infrastructurii feroviare aferente zonelor 
metropolitane

În cursul anului 2021, CFR a elaborat documentele necesare încheierii unor acorduri de colaborare/parteneriat în
vederea promovării proiectelor pentru dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar între CNCF CFR-SA și
următoarele Unități Administrativ-Teritoriale (UAT)/ Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI):

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI);

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 C.J. Maramureș, C.J. Prahova, C.J. Caraș Severin, C.J. Timiș

 Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Municipiul Cluj-Napoca, Municipiul Brașov, Municipiul Iași, Municipiul Târgu-
Mureș, Municipiul Sibiu.

CFR va asigura suportul pentru:

 Furnizarea datelor, informațiilor și documentațiilor
necesare elaborării studiilor și expertizelor tehnice;

 Avizarea studiilor și a documentațiilor care fac obiectul
acordurilor, în condițiile legii și conform competențelor ce îi
revin.



Tren urban / metropolitan București – Ilfov: viziune

Dezvoltarea economică, socială și teritorială

Realizarea unui sistem de transport
eficient, integrat, durabil si sigur

Creșterea calității vieții

Trenul metropolitan București – Ilfov este un proiect în realizarea căruia sunt implicate mai 
multe instituții/autorități:

SCOP:



Complexul Feroviar București are o lungime de aproximativ 605 km

și cuprinde următoarele zone de analiză/dezvoltare:

 Complexul Feroviar București Nord – în lungime de ~156 km;

 Inelul Feroviar București - în lungime de ~ 316 km;

 Conexiunile cu Inelul Feroviar București - în lungime de ~ 133 km.

CFR parte importantă în dezvoltarea metropolitană urbană

Rețeaua feroviară vizată de introducerea serviciilor de tren urban / 
metropolitan:

 7 linii radiale;
 linie de cale ferată pe relația București Vest – Răzoare – București 
Progresu;
 linie de cale ferată care asigură legătura cu Snagov din 
Ramificația Căciulați;
 Centură Feroviară a Municipiului București.

Stadiu: Procedura de evaluare a ofertelor este în desfășurare.

Durata de implementare 21 luni



Obiective:

 Regenerare urbană a zonei Gara de Nord pe
principiile de smart city / creative city / green city

 Amplasarea în spaţiile de ticheterie a aparatelor
digitale, iar accesul la peroane se va realiza prin porţi
mecanice

 Pe terasele clădirii noi, la nivelul zonelor de tranzit
şi de aşteptare se propun amplasarea de spaţii verzi cu
zone de agrement şi activităţi sportive

Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea staţiei c.f.
GARA DE NORD BUCUREȘTI

 Lucrări de modernizare:
Corp A (cladiri bld. Dinicu Golescu)
Corp B (central, coloane, casele de bilete cls. 1)
Corp C (casele de bilete cls. 2, Calea Griviței)

 Lucrări demolare:
Corpurile anexă D (KFC), E (linia 14), F (bld. Dinicu Golescu), G (insula centrală)

Studiul de fezabilitate a prezentat ca opțiuni finale scurte 2 variante.
Durata estimată pentru execuția lucrărilor – 29 luni

Valoare SF: 11,3 mil.  lei fără TVA
Finanțare: POIM 2014-2020

Contract de servicii în derulare 
Termen estimat de finalizare – 2022



Conexiuni feroviare cu aeroporturile internaționale: 
Brașov, Timișoara, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca și Constanța

În curs de elaborare studiile de
fezabilitate aferente următoarelor
proiecte:

 Realizarea legăturii feroviare între Gara
Brașov și Aeroport

 Realizarea legăturii feroviare între Gara
Timișoara și Aeroport

 În funcție de solicitările comunităților locale
sau a altor entități interesate, se vor iniția
demersurile privind promovarea și altor
conexiuni feroviare la aeroporturile
internaționale din România



Conexiuni feroviare strategice 
Modernizarea conexiunii feroviare cu Portul CONSTANȚA

Scenariul 2 din cele 3 rezultate în urma studiului de fezabilitate cuprinde:
 lucrări de modernizare a rețelei feroviare și de optimizare a circulației
feroviare pe liniile 814, 814b, 813 și 813b și a celor din zona Portului
Constanța prin modernizarea liniilor c.f, sistematizarea și modernizarea
dispozitivelor de linii din zonele Port Constanța (Zona A, B și MolV),
 modernizarea liniilor din halta de mișcare Agigea Ecluză și a celor din
Constanța Terminal Ferry Boat,
 dublarea liniilor pe acest interval, realizarea de linii suplimentare de
primire-expediere etc.

BENEFICII:
creșterea eficienței transportului feroviar de marfă pe Coridorul Rin-
Dunăre
accesibilitatea și conectivitatea conexiunii feroviare a portului Constanța
cu rețeaua centrală TEN-T
 facilitarea unui nivel optim de integrare și interoperabilitate între

diferitele moduri de transport la punctul de plecare / încheiere al
coridorului rețelei de bază Rin-Dunăre

 atragerea noilor investitori în zonă
Valoare estimată investiție: 620 mil. euro

Durata de implementare – 60 luni



Lucrări Coridorul Rin - Dunăre



Mulțumesc

http://cfr.ro/

https://www.linkedin.com/company/cfr-infrastructur%C4%83
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