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Context legal

Click pentru continuare ...
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Identificarea intereselor naţionale
cu privire la transportul feroviar

Definirea obiectivelor strategice generale
privind dezvoltarea infrastructurii feroviare

Definirea obiectivelor strategice specifice,
derivate din obiectivele generale

Identificarea acţiunilor strategice
necesare pentru realizarea obiectivelor

Click pentru continuare ...

Definirea strategieiDezvoltarea 
infrastructurii



pagina 4

Identificarea intereselor naţionale
Analiză comparativă feroviar vs rutier (1)

Volumul de transport per km de infrastructură
10 : 1

Sursa:	International	Energy	Agency	&	Union	Internationale	des	Chemins	de	fer,	Railway	HandBook	2014	

1 : 11
Consumul de energie per unitate de transport

Click pentru continuare ...

Sursa:	International	Energy	Agency	&	Union	Internationale	des	Chemins	de	fer,	Railway	HandBook	2014	

Numărul accidentelor per milion călători*km
1 : 92

Sursa:	International	Energy	Agency	&	Union	Internationale	des	Chemins	de	fer,	Railway	HandBook	2014	

1 : 10
Emisiile de gaze cu efect de seră per unitate de transport

Sursa:	Institutul	Naţional	de	Statistică,	Poliţia	Română,	calcule	CFR	SA	
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Dezvoltarea 
infrastructurii

Din perspectivă macroeconomică, transportul feroviar este în 
mod evident mai ieftin şi mai avantajos decât transportul rutier
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Identificarea intereselor naţionale
Analiză comparativă feroviar vs rutier (2)

Click pentru continuare ...
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Dezvoltarea 
infrastructurii

Costurile externe generate de modurile de transport în România
nerecuperate prin taxarea operatorilor de transport

Sursa:	European	Comission	‐ State	of	play	of	internalisation	in	the	European	Transport Sector,	2019	

0,21 : 17,76

0,46 : 21,20
Costurile externe generate de modurile de transport în România

Sursa:	European	Comission	‐ State	of	play	of	internalisation	in	the	European	Transport Sector,	2019	

55% : 16%
Rata de recuperare de la utilizatori a costurilor externe

Din perspectivă microeconomică, distribuirea masivă către 
ceilalţi actori ai economiei naţionale a costurilor generate de 
operarea transporturilor rutiere distorsionează competiţia 
dintre modurile de transport şi creează aparenţa că 
transportul rutier este mai ieftin şi mai atractiv pentru clienţi !

miliarde euro/an miliarde euro/an    

miliarde euro/an miliarde euro/an

Sursa:	European	Comission	‐ State	of	play	of	internalisation	in	the	European	Transport Sector,	2019	

nerecuperate

6,5%
din PIB

5,7%
din PIB
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Identificarea intereselor naţionale
Analiză comparativă feroviar vs rutier (3)

Click pentru continuare ...
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Cote modale globale pe piaţa transporturilor terestre de călători (inclusiv transport individual)
4,2%

Sursa:	Eurostat,	date	2016	

95,8%

21,9%
Sursa:	Institutul	Naţional	de	Statistică,	date	2016	

78,1%
Capacitate de transport

insuficientă
Capacitate de transport

neutilizată

Cote modale pe piaţa transporturilor terestre de mărfuri

neutilizată insuficientă

Cote modale pe piaţa transporturilor publice terestre de călători
21,1%

Sursa:	Eurostat,	date	2016	

78,9%

Consecinţe ale distorsionării competiţiei între modurile de transport
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Identificarea intereselor naţionale
Sustenabilitatea transportului feroviar

Click pentru continuare ...

Dezvoltarea 
infrastructurii

Intensitate trafic

Ve
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ri

Sursa: Studiul „ Railway Efficiency - An Overview and a Look at Opportunities for Improvment”, 2013

venituri

costuri necesare

Dezavantaje
competitive

Trafic
limitat

competitivitate
limitată

Subvenţie

Subvenţia este necesară
pentru a compensa

dezavantajele competitive 
generate artificial

prin externalizarea masivă
a costurilor transporturilor

Click pentru continuare ...

Transferul modal 
către calea ferată 

a fluxurilor de transport
derulate prin alte moduri

conduce la reducerea
progresivă a necesarului

de subvenţionare
a transportului feroviar
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Identificarea intereselor naţionale
Concluzii

Click pentru continuare ...

Dezvoltarea 
infrastructurii

Transportul feroviar are o eficienţă economică net superioară
în raport cu transportul rutier, care nu este valorificată din cauza 
distorsionării competiţiei între modurile de transport. 

Ca urmare, reabilitarea transportului feroviar şi creşterea cotei sale 
modale prin transfer modal de la transportul rutier reprezintă cheia 
creşterii eficienţei economice a sistemului naţional de transport.

Reabilitarea transportului feroviar şi transferul modal masiv de la 
transportul rutier ar permite inclusiv limitarea semnificativă a 
suprasolicitării reţelei rutiere.

Reabilitarea transportului feroviar şi transferul modal masiv de la 
transportul rutier reprezintă soluţia pentru implementarea în 
domeniul transporturilor din România a pactului european 
pentru o economie decarbonizată (Green Deal).

Transportul feroviar are o eficienţă economică net superioară
în raport cu transportul rutier, care nu este valorificată din cauza 
distorsionării competiţiei între modurile de transport. 

Ca urmare, reabilitarea transportului feroviar şi creşterea cotei sale 
modale prin transfer modal de la transportul rutier reprezintă cheia 
creşterii eficienţei economice a sistemului naţional de transport.

Reabilitarea transportului feroviar şi transferul modal masiv de la 
transportul rutier reprezintă soluţia pentru implementarea în 
domeniul transporturilor din România a pactului european 
pentru o economie decarbonizată (Green Deal).

Reabilitarea transportului feroviar şi transferul modal masiv de la 
transportul rutier ar permite inclusiv limitarea semnificativă a 
suprasolicitării reţelei rutiere.

Transferul modal către calea ferată a fiecărei cuante de 10% din 
volumul transporturilor rutiere generează la nivel naţional economii 
de minim 1,5 miliarde euro/an.

Transferul modal către calea ferată a fiecărei cuante de 10% din 
volumul transporturilor rutiere generează la nivel naţional economii 
de minim 1,5 miliarde euro/an.
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Definirea obiectivelor strategice (1)
Obiective globale

Click pentru continuare ...

Creşterea competitivităţii transportului 
feroviar pe piaţa internă a transporturilor

Integrarea sistemului feroviar român 
în Spaţiul Feroviar Unic European

A

B

ale strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare
Obiective strategice globale

Dezvoltarea 
infrastructurii
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Definirea obiectivelor strategice (2)
Obiective specifice aferente obiectivului global A

Click pentru continuare ...

A.1 Creşterea vitezei de circulaţie permise de infrastructura feroviară

A.2 Creşterea vitezei comerciale şi a punctualităţii trenurilor

A.3 Creşterea productivităţii activităţilor de mentenanţă şi operare

A.4 Menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă al circulaţiei trenurilor

A.5 Creşterea eficienţei energetice şi reducerea nivelului de poluare

A.6 Îmbunătăţirea conectivităţii reţelei feroviare

A.7 Creşterea competitivităţii transportului feroviar de călători

A.8 Creşterea competitivităţii transportului feroviar de marfă

Creşterea competitivităţii transportului 
feroviar pe piaţa internă a transporturilorA

Dezvoltarea 
infrastructurii

În vederea realizării acestor obiective strategice specifice, strategia prevede: 
29 acţiuni strategice prioritare
34 măsuri (proiecte) prioritare



Viteza proiectată

Viteza admisă

Viteza planificată

Viteza realizată

pagina 11

Acţiuni strategice prioritare
Creşterea vitezei comerciale a trenurilor

Viteze
tehnice

Viteze
comerciale

85,09
km/h

70,37
km/h

52,32
km/h

51,99
km/h

72,55
km/h

60,00
km/h

44,61
km/h

41,58
km/h

30,18%

Spaţiu de creştere
a vitezei comerciale realizate
generat de acţiunile  privind 

reabilitarea infrastructurii

20,66%

Spaţiu de creştere
a vitezei comerciale realizate
generat de acţiunile privind 

modernizarea conducerii traficului

Click pentru continuare ...

Dezvoltarea 
infrastructurii
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Acţiuni strategice prioritare
Reînnoirea infrastructurii (1)

Anul i ii iii iv v TOTAL

Lungime refacţie    [km] 70 150 250 375 550 1 395

Cost estimat [mil.euro] 40,9 87,7 146,2 219,3 321,7 815,9

Anul vi vii viii ix x TOTAL

Lungime refacţie    [km] 600 600 600 650 700 4 545

Cost estimat [mil.euro] 350,9 350,9 350,9 380,2 409,4 2 658,3

Anul xi xii xiii xiv xv TOTAL

Lungime refacţie    [km] 700 700 750 750 800 8 245

Cost estimat [mil.euro] 409,4 409,4 438,7 438,7 467,9 4 822,4

Program de reînnoire a liniilor curente şi directe

Programul asigură recuperarea în 15 ani a cca 85% dintre restanţele 
actuale privind reînnoirea liniilor curente şi directe

Dezvoltarea 
infrastructurii

În perioada 2021-2025 trebuie consolidată capacitatea CFR SA de a 
realiza reînnoirea liniilor curente şi directe în regie proprie

Click pentru continuare ...
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Acţiuni strategice prioritare
Reînnoirea infrastructurii (2)

Creşterea posibilă a vitezelor comerciale 
pe magistralele feroviare (trenuri călători)

Creşterea aşteptată a vitezelor tehnice 
pe magistralele feroviare

Click pentru continuare ...

Rezultate aşteptate pe orizont de 10 ani

Dezvoltarea 
infrastructurii
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Acţiuni strategice prioritare
Transport feroviar suburban în zonele metropolitaneDezvoltarea 

infrastructurii

Implementarea serviciilor de transport feroviar urban/suburban în zonele 
metropolitane reprezintă o soluţie eficientă pentru încurajarea 
transferului modal către calea ferată în domeniul transportului de călători
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B.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii coridoarelor europene

B.2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii reţelei TEN-T

B.3 Integrarea in reţeaua feroviară europeană de mare viteză

B.4 Susţinerea mobilităţii militare

Integrarea sistemului feroviar român 
in Spaţiul Feroviar Unic EuropeanB

Definirea obiectivelor strategice (2)
Obiective specifice aferente obiectivului global BDezvoltarea 

infrastructurii

În vederea realizării acestor obiective strategice specifice, strategia prevede: 
8 acţiuni strategice prioritare
26 măsuri (proiecte) prioritare
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Coridorul Rin – Dunăre

Coridorul Orient / East-Med

Click pentru continuare ...

Acţiuni strategice prioritare
Modernizarea infrastructurii coridoarelor europeneDezvoltarea 

infrastructurii
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Acţiuni strategice prioritare
Modernizarea infrastructurii coridoarelor europeneDezvoltarea 

infrastructurii

1461 km

Rin – Dunăre
Orient/East Med

487 km

În perioada 2021-2025 ar trebui finalizată modernizarea 
infrastructurii aferente coridoarelor feroviare europene
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Acţiuni strategice prioritare
Modernizarea infrastructurii reţelei TEN-TDezvoltarea 

infrastructurii

În perioada 2021-2025 ar trebui lansate toate 
proiectele privind modernizarea infrastructurii 

aferente reţelei TEN-T Centrale
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Acţiuni strategice prioritare
Modernizarea infrastructurii reţelei TEN-TDezvoltarea 

infrastructurii

În perioada 2021-2025 ar trebui cel puţin pregătite 
proiectele privind modernizarea infrastructurii 

aferente reţelei TEN-T Extinse (Globale)
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Implementarea strategiei
Aspecte relevanteDezvoltarea 

infrastructurii

SITUAŢIA ACTUALĂ:

URMĂTORII PAŞI NECESARI:

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 a 
fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020

Stabilirea planului multianual de finanţare a infrastructurii 
feroviare în perioada 2021-2025, pe baza necesităţilor de finanţare 
fundamentate în cadrul strategiei 

Încheierea contractului de activitate şi performanţă al CFR 
SA pentru perioada 2021-2025, pe baza planului multianual de 
finanţare a infrastructurii feroviare 

Implementarea măsurilor necesare în scopul asigurării fezabilităţii
strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare, identificate în 
cadrul strategiei
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Implementarea strategiei
Asigurarea fezabilităţii strategiei (1)Dezvoltarea 

infrastructurii

Fezabilitatea strategiei este condiţionată de restabilirea unui 
mediu concurenţial echitabil între modurile de transport, 
de natură să permită transferul modal către calea ferată a 
fluxurilor de transport derulate prin alte moduri de transport.

Internalizarea progresivă şi simetrică a costurilor externe ale modurilor 
de transport, astfel încât preţurile serviciilor de transport să reflecte în 
mod real costurile generate de modurile de transport
(conform recomandărilor documentului COM (2011) 144 final – Cartea Albă)

Implementarea unor mecanisme de subvenţionare a transportului 
feroviar, în scopul compensării deficitului de competitivitate generat în 
mod artificial prin externalizarea costurilor generate de transporturi
(conform prevederilor Directivei 2012/34/UE şi Regulamentului (UE) 1370/2007)

A

B

Există două opţiuni posibile:

restabilirea unui 
mediu concurenţial echitabil
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Implementarea strategiei
Asigurarea fezabilităţii strategiei (2)Dezvoltarea 

infrastructurii

Reprezintă opţiunea principală pentru restabilirea unui mediu concurenţial 
echitabil şi nediscriminatoriu între modurile de transport.

Costurile privind utilizarea infrastructurii
Costurile privind acoperirea efectelor poluării şi schimbărilor climatice
Costurile privind acoperirea efectelor accidentelor
Costurile privind siguranţa transporturilor

Înseamnă implementarea progresivă a unor sisteme de taxare a operatorilor de 
transport care să permită recuperarea echitabilă şi simetrică a costurilor externe
generate de modurile de transport:

Internalizarea progresivă şi simetrică a costurilor externe ale modurilor 
de transport, astfel încât preţurile serviciilor de transport să reflecte în 
mod real costurile generate de modurile de transport
(conform recomandărilor documentului COM (2011) 144 final – Cartea Albă)

A

Fondurile rezultate din aplicarea noilor sisteme de taxare pot asigura finanţarea 
dezvoltării modurilor de transport sustenabile, precum transportul feroviar.

În cazul transportului rutier este necesară migrarea către un sistem de taxare a 
operatorilor de transport proporţional cu distanţa parcursă.
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Implementarea strategiei
Asigurarea fezabilităţii strategiei (3)Dezvoltarea 

infrastructurii

Implementarea unor mecanisme de subvenţionare a transportului feroviar, 
pentru compensarea diferenţei dintre costurile şi veniturile companiilor 
feroviare, în scopul compensării deficitului de competitivitate generat în 
mod artificial prin externalizarea costurilor generate de transporturi
(conform prevederilor Directivei 2012/34/UE şi Regulamentului (UE) 1370/2007)

B

Reprezintă o opţiune alternativă, strict necesară până la internalizarea completă 
şi generalizată a costurilor externe ale modurilor de transport, în scopul creşterii 
eficienţei economice a sistemului naţional de transport şi reducerii pierderilor 
economiei naţionale în legătură cu transporturile.

Subvenţionarea transportului feroviar trebuie concepută astfel încât să asigure 
transferul modal către calea ferată a fluxurilor de transport al călătorilor şi 
mărfurilor, derulate în prezent prin alte moduri de transport.

Exemple de mecanisme de subvenţionare necesare în domeniul feroviar:

Trafic călători: Subvenţionarea serviciilor publice de interes naţional şi local 
Trafic călători: Subvenţionarea achiziţiei de material rulant
Trafic marfă: Subvenţionarea transporturilor intermodale
Trafic marfă: Subvenţionarea transporturilor în vagoane izolate

Infrastructură: Acoperirea integrală din fonduri publice a costurilor necesare



Multumim
pentru atentie !

Bucureşti,  martie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate
“CFR” S.A.

Ministerul Transporturilor

şi Infrastructurii


