COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.” S.A.

Proiecte de
infrastructură feroviară
- realizări 2019 și perspective 2027 -

Proiecte actuale – aflate în faza de execuție

Proiecte lansate (lansare SF sau execuție lucrări)
Proiecte propuse pentru perioada 2021 – 2027 (2030)
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Strategia naţională pentru domeniul feroviar în MPGT
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❖ Necesitatea investițiilor pe termen lung
În contextul noii politici europene în domeniul transporturilor, România va trebui să
continue investițiile în infrastructura de transport feroviar, orientate spre dezvoltarea
coridoarelor care traversează România, Rin-Dunăre și Orient/Est-Mediteranean, corelat
cu alte priorităţile naţionale specifice.

❖ Sustenabilitatea infrastructurii feroviare
Optimizarea dimensiunii reţelei feroviare pentru a asigura sustenabilitatea acesteia pe
termen lung atât din punct de vedere financiar, cât și pentru susţinerea traficului
previzionat de călători şi marfă.

❖ Calitatea serviciilor şi a managementului
Definirea clară a nivelului serviciilor pentru rețeaua principală (frecvență, indicatori de
performanță etc.), reducerea timpilor de aşteptare în gări, realizarea unor programe
atractive de circulaţie a trenurilor, îmbunătățirea serviciilor pentru călători,
digitalizarea serviciilor feroviare
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Nevoi de dezvoltare
Creșterea accesibilității regiunilor și persoanelor prin
reabilitarea şi modernizarea reţelei feroviare la standarde
europene

Asigurarea unor resurse financiare adecvate pentru investiţii
şi întreţinere, alături de soluţii specifice de siguranţă şi
securitate

Creșterea competitivității transportului feroviar prin măsuri
de reformă, inclusiv îmbunătăţirea managementului, a
serviciilor şi a calităţii materialului rulant, alături de
optimizarea dimensiunii reţelei
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Proiecte în faza de executie
Obiective urmărite prin realizarea proiectelor finale:

Recepționarea
lucrărilor peste 150
km în 2019 aflate pe
Coridorul RinDnunăre:
•Simeria-Coșlariu
74,43 km
•Sighișoara-Coșlariu
99,04 km

Aducearea liniei CF
la parametrii care
vor permite
atingerea vitezelor
proiectate

Creșterea
atractivității
transportului
feroviar

Reducerea timpilor de
parcurs a trenurilor
de călători și marfă

Minimizarea
efectelor negative
asupra mediului

Continuarea
lucrărilor la
obiectivele/pro
iectele de
investiţii aflate
în derulare
•Km 614Simeria 141,17
km
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Reabilitarea liniei de CF Km 614 – Simeria – Lot 2A
Contract

Km

Contractor

Valoare
contract (lei
fără TVA)

2a: km 614 –
Cap Y
Bârzava

41,91

Astaldi S.p.A - FCC Construccion SA Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie
S.p.A - SC Thales Systems Romania
SRL

1.689.959.733,89

Stadiu fizic
la
30.09. 2019

29,10%

Termen
estimat de
finalizare
lucrări
Iulie 2023

Obiectivele investiției pentru sub-tronsonul 2A
Reabilitarea a 41, 91 km linie de cale ferată
- lucrări civile în 5 staţii (inclusiv halte comerciale și punct de
secţionare),
- 13 poduri (din care 2 poduri peste Mureș),
- 40 podeţe,
- 1 pasaj inferior,
- lucrări de electrificare si energoalimentare (inclusiv substații de tracțiune
electrică de la rețeaua națională la 25 kv sau
27,5 kv, precum și sistem de telegestiune SCADA)
pe o lungime de 41,91 km .
- lucrări de semnalizare, pe o distanță de 41,91 km,
- lucrări ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o
distanță de 41,91 km .
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Reabilitarea liniei de CF Km 614 – Simeria – Lot 2B
Contract

Km

Contractor

Valoare
contract (lei
fără TVA)

Stadiu
fizic la
30.09. 2019

Termen
estimat de
finalizare
lucrări

2b: Cap Y
Bârzava –
Cap Y Ilteu

36,04

Astaldi S.p.A - FCC Construccion SA - Salcef
Construzioni Edili e Ferroviarie S.p.A - SC
Thales Systems Romania SRL

1.763.393.462,68

31,00%

Iulie 2023

Obiectivele investiției pentru sub-tronsonul 2B
Reabilitarea a 36,04 km linie de cale ferată

Lucrările prevazute în cadrul proiectului sunt următoarele:
- lucrări civile în 6 staţii (inclusiv halte comerciale și punct de secţionare),
- lucrări de terasamente şi consolidări,
- 46 de lucrări de artă din care:
- 15 poduri (din care 2 poduri peste Mureș),
- 24 podeţe,
- 3 pasaje superioare,
- 4 pasaje inferioare,
- 1 tunel cu lungimea de 603 m,
- lucrări de electrificare si energoalimentare (inclusiv substații de tracțiune electrică
de la rețeaua națională la 25 kv sau 27,5 kv, precum și sistem de telegestiune SCADA)
pe o lungime de 36,042 km,
- lucrări de semnalizare, pe o distanță de 36,042 km,
- lucrări ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanță de 36,042 km.
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Reabilitarea liniei de CF Km 614 – Simeria – Lot 2C
Obiectivele investiției pentru sub-tronsonul 2C
Reabilitarea a 22,34 km linie de cale ferată
Lucrările prevazute in cadrul proiectului sunt urmatoarele:
- lucrări civile în 5 staţii (inclusiv halte comerciale si puncte de secţionare),
- lucrari de terasamente şi consolidări,
- 16 poduri (din care 2 poduri sunt peste Mureș),
- 17 podeţe,
- 1 pasaj superior,
- 2 pasaje inferioare,
- 1 polată ( tunel la zid ) cu lungimea de 340 m,
- 2 tuneluri cu lungimea de 610 m și 227 m,
- lucrări de electrificare si energoalimentare (inclusiv substații de tracțiune
electrică de la rețeaua națională la 25 kv sau 27,5 kv, precum și sistem de
telegestiune SCADA), pe o lungime de 22,341 km,
- lucrări de semnalizare, pe o distanță de 22,341 km,
- lucrări ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanță de 22,341 km.

Contract

Km

Contractor

Valoare
contract (lei
fără TVA)

Stadiu fizic
la
30.09. 2019

Termen
estimat de
finalizare
lucrări

2c: Cap Y
Ilteu –
Gurasada

22,34

AKTOR S.A., Alstom Transport
S.A. - Arcada Company S.A

1.498.976.758,87

10,50%

Decembrie
2023
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Reabilitarea liniei de CF Km 614 – Simeria – Lot 3
Obiectivele investiției pentru tronsonul 3

Contract

Reabilitarea a 40,88 km linie de cale ferată
Lucrările prevazute in cadrul proiectului sunt urmatoarele:
3: Gurasada –
- lucrări civile în 9 staţii (inclusiv halte comerciale/puncte de oprire)
Simeria
- lucrări de terasamente şi consolidări,
- 17 poduri (din care 3 poduri peste Mureș cu deschidere centrală mai mare de
80 m), dintre acestea, un pod se reabilitează iar unul se dezafectează,
- 26 podeţe, din care un podeț se reabilitează,
- 4 pasaje superioare,
- 4 pasaje inferioare,
- lucrări de electrificare si energoalimentare (inclusiv substații de tracțiune
electrică de la rețeaua națională la 25 kv sau 27,5 kv, precum și sistem de
telegestiune SCADA)pe o lungime de 40,883 km,
- lucrări de semnalizare, pe o distanță de 40,883 km,
- lucrări ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanță de 40,883 km.

Km

Contractor

Valoare contract
(lei fără TVA)

Stadiu fizic
la
30. 09. 2019

Termen
estimat de
finalizare
lucrări

40,88

FCC Construccion SA - Astaldi
S.p.A - Contratas y Ventas SA.

2.636.523.184,68

17,95%

Octombrie
2023
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Modernizarea liniei de cale
ferată București Nord Aeroport Internațional Henri
Coandă București
Faza I: Racord CF la
terminalul T1, Aeroport
Internațional Henri Coandă
Bucuresti

Această variantă se desprinde din calea ferată Mogoșoaia –
Balotești la kilometrul aprox. 16+300 și se dezvoltă adiacent Drumului
Gării Odăii. Intersecția cu DN1 se va face denivelat, calea ferată
supratraversează DN1 pe estacade.
Stația c.f. va fi situată în aliniament și perpendiculară pe
clădirea parcărilor de la terminalul sosiri. În stație linia c.f. va fi dublă.
Peroanele vor fi amplasate de o parte și de alta a liniilor.
Finanțare: POIM 2014-2020
Durata de implementare: 14 luni (proiectare: 2 luni + execuție lucrări:
12 luni), finalizare aprilie 2020
Stadiu:

Contractat semnat cu Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – SC ISPCF SA – DB
ENGINEERING & CONSULTING GMBH in data de 21.06.2019 cu o ofertă în
valoare de 398.160.000 lei fără TVA. Ordinul de incepere a fost emis in
data de 26.06.2019.
A fost aprobat HG privind coridorul de expropriere in 31.07.2019 si au fost
emise autorizatiile de construire pentru Etapa I – Viaduct CF km 18+550 –
km 19+057 – fundatii, elevatii pile si pereti mulati si Relocare utilitati
aferente Etapei I.
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Proiecte lansate
Obiective urmărite prin realizarea proiectelor finale:
Continuarea lucrărilor
de reabilitare a
coridorului Rin-Dunăre
pe secțiunea BrașovSighișoara – 112,6 km
Electrificarea și
modernizarea liniei
de cale ferată ClujOradea- Episcopia
Bihor – 166 km

Demararea lucrărilor de
reabilitare a Coridorului
Orient Est-Mediteranean pe
secțiunea Caransebeș-Arad
și Craiova-Calafat – 262 km

Redeschiderea circulației
feroviare pe pod peste
râul Argeș, între Vidra și
Comana – 12 km
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Pregătirea noului portofoliu de proiecte - lansare SF sau executie lucrări

Obiective urmărite prin realizarea proiectelor finale:
Elaborarea documentațiilor tehnice în vederea pregătirii implementării unei alternative de
investiții optimizate în raportucu resurse financiare și eficiența operațională pentru:
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a
Coridorului Rin-Dunăre pe
secțiunile
Predeal-Brașov – 27 km
Zona Port Constanța – 180 km

Lucrări de reabilitare a
Coridorului Orient EM pe
secțiunea CraiovaCaransebeș– 234 km

Modernizarea a 47 de stații CF

Modernizarea a 150 TN

Demararea proiectului de reabilitare
linii feroviare în Moldova – 578 km

Reabilitarea a 173 poduri,
podețe și tuneluri – etapa II

Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației
CF Gara de Nord București
13

Reabilitarea liniilor
de cale ferată
Brașov – Sighișoara
(112,63 km)

•

În 2019 se estimează atribuirea contractelor de lucrări pentru:

➢

Secțiunea 1 Brașov – Apața și Secțiunea 3: Cața – Sighișoara (valoare
stimată lucrări 3.190.570.000 lei fără TVA)

– Procedura de achizitie in contestatie la Curtea de Apel. Se asteapta
pronuntarea deciziei CAB in data de 09.10.2019.

➢ Secțiunea 2: Apața – Cața (valoare estimată lucrări 2.867.944.000 lei fără

TVA)
-

Procedura de achizitie in etapa de contestatii. Termenul de evaluare a
ofertelor a fost prelungit pana in data de 30.10.2019
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➢

o

Redeschiderea circulației
feroviare pe pod peste râul
Argeș (Pod Grădiștea), între
Vidra și Comana

o
o

o
o
o
o
o

În vederea redeschiderii circulaţiei feroviare peste râul Argeş, în zona Vidra – Comana
sunt necesare o serie de lucrări, pentru toate specialităţile c.f. implicate:
suprastructură şi terasamente CF,
poduri (Pod km 18+265, Pod km 18+402 peste râul Sabar şi Pod km 28+375 peste râul
Neajlov),
podeţe (5 podeţe c.f. şi 1 podeţ DJ411),
pasaje şi consolidări,
construcţii civile şi instalaţii aferente,
semnalizare şi centralizare feroviară,
Telecomunicaţii feroviare,
Mediul înconjurător (zona Parcului Natural Comana).

•
•
•

Stadiul actual:. Procedura de achizitie a fost lansata. Depunerea ofertelor a
fost amanata pentru data de 14.10.2019
Valoare estimată proiect: 400.068.617,53 lei, fără TVA
Sursa de finanțare SF: Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului
financiar 2014-2020 - Programe din Fondul de Coeziune (FC) şi Buget de Stat

• Durată estimată investiție :
- 6 luni (proiectare)
- 24 luni (execuție lucrări)
- 60 luni (DNP)
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SF pentru modernizarea
liniei de cale ferată
Caransebeş – Timișoara –
Arad
Caracteristicile actuale ale tronsonului:
- lungime traseu 155 km;
- linie simplă electrificată 144,2 km, linie dublă
electrificată 10,8 km (Zăgujeni-Căvăran)
- traversează un relief situat în zona de câmpie
(148 km) și deal (7 km);
- 23 puncte de secționare (13 stații CF și 10 halte de
mișcare)

•
•

•

Stadiul actual: Contract de servicii în derulare
Sursa de finanțare: Pentru lucrările de proiectare și
execuție s-au făcut demersuri de includere în POIM. In
septembrie a fost afisat Raportul de Impact de Mediu
(RIM) pe site-ul ANPM. SF final a fost avizat in CTE SRCF
Timisoara.
Termen estimat de finalizare SF: 30 decembrie 2019,
Estimări: lansare procedură de achiziție servicii de
proiectare și execuție a lucrărilor în trim I 2020.
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Electrificarea și
reabilitarea liniei de cale
ferată Cluj – Oradea –
Episcopia Bihor
Caracteristicile actuale ale tronsonului:
- lungime traseu 166 km
- linie dublă 87 km
- linie simplă 79 km
- traversează relief situat în zona de deal și de munte,
traseul liniei c.f fiind foarte sinuos, având curbe cu raze
mici cu valori de 260- 400 m
- 22 puncte de secționare (10 stații cf și 12 halte secționare)

• Stadiul actual: Contract de servicii în
derulare, in etapa de obtinere a acordului de
mediu
• Sursa de finanțare: POIM 2014-2020. Pentru
lucrările de proiectare și execuție s-au făcut
demersuri de includere în POIM
• Termen de finalizare SF: Octombrie 2019
• Durată estimată investiție - total 114 luni din
care:
24 luni ( elaborare proiect tehnic + lucrari
execuție )
60 luni ( asistență tehnică inclusiv pe perioada
de notificare a defectelor )
• Estimări: lansare procedură de achiziție
servicii de proiectare și execuție a lucrărilor în
sem I 2020.
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Reabilitarea liniei de
cale ferată Craiova –
Calafat, componentă a
Coridorului Orient /
Est – Mediteranean

 Stadiul actual: Contract de servicii în derulare. S-a inaintat solicitarea de

Caracteristicile actuale ale tronsonului :
- lungime traseu 107 km, linie simplă neelectrificată
- 20 de puncte de secționare, din care: 11 stații cf și
9 halte de mișcare
- 15 Poduri
- 90 Podețe

amendare a contractului de finantare pentru prelungirea termenului de
implementare.
 Sursă de finanțare SF: CEF 2014-2020. Pentru lucrările de proiectare și
execuție s-au făcut demersuri de includere în POIM
 Data estimată de finalizare SF: Aprilie 2020.
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SF pentru reabilitarea liniei
de cale ferată
Craiova –
Drobeta Turnu Severin Caransebeș,
parte a Coridorului
Orient/Est Mediteranean

Implementarea proiectului va asigura oportunitatea
de transport de marfă sporit pe întreaga Axă 22 prin asigurarea
unei legături cu marii agenți economici din zonă – ex.:
uzina FORD (Craiova), RENAULT (Mioveni), Axa 22 fiind un
preponderent Coridor de marfă.
•
•
•

Caracteristicile actuale ale tronsonului :
- lungime traseu 234 km

•

Stadiul actual: Contract de servicii în derulare începând cu
octombrie 2018.
Valoare SF: 23.548.464 lei, fără TVA
Sursă de finanțare: CEF 2014-2020. Va fi necesară identificarea
surselor de finanțare pentru proiectare și execuție lucrări
Data finzalizării SF: Ianuarie 2020
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SF pentru modernizarea
secțiunii feroviare
Predeal -Brașov

Prin implementarea investiției se dorește asigurarea unei
interoperabilități depline a infrastructurii feroviare prin punerea în aplicare
a normelor tehnice și a următorilor parametri definiți în regulamentul TENT: încărcarea pe osie - 22,5 t; gabaritul de încărcare - C; lungimea trenului 740 m; ecartamentul de cale ferată nominal pentru liniile de cale ferată 1435 mm; implementarea ERTMS (ETCS Nivelul II și sistemul de
comunicații GSM-R); creșterea vitezei de operare la fel de fezabilă din punct
de vedere economic și tehnic, asigurând în același timp viteza maximă de
proiectare de 100 km/h pentru trenurile de marfă, conform cerințelor de
interoperabilitate .

•
Caracteristicile actuale ale tronsonului:
- lungime traseu 26,9 km, linie dublă electrificată
- 2 stații cf și 1 haltă de mișcare
- 2 halte comerciale

•
•
•

Stadiul actual: Raportul procedurii a fost aprobat in data de 21.08.2019.
Acesta a fost contestat la CNSC.
Valoare estimată SF: 19.501.722 lei, fără TVA.
Sursă de finanțare: CEF 2014-2020.
Termen implementare SF: 23 luni.
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SF pentru modernizarea
infrastructurii feroviare
din Portul Constanța

Caracteristicile actuale ale tronsonului:
Aproximativ 97% din totalul liniilor feroviare din zona
portuară se află sub administrația CNCF ”CFR” - SA.
Totalul liniilor de cale ferată estimat pentru analiza
fezabilității lucrărilor de modernizare este de 180 km la
care se vor adăuga elemente de infrastructură feroviară
conexe (clădiri, poduri, podețe, treceri la nivel).

Modernizarea liniilor feroviare va
putea atrage traficul de marfă suplimentar,
ceea ce ar conduce la o creștere a veniturilor
companiei și a calității transportului pe
Coridorul Rin-Dunăre.
Obiective propuse: Electrificarea completă
a liniei de piese din sistemul de putere de 25
kV, asigurarea interoperabilității depline a
infrastructurii feroviare , creșterea vitezei la
100 km/h, creșterea vitezei de operare astfel
încât să fie fezabil din punct de vedere
economic și tehnic, asigurând viteza de
proiectare maximă de 100 km/h pentru
trenurile de marfă

•

•
•
•

Stadiul actual: In data de 17 septembrie a fost semnat contactul
de servicii cu SC Baicons SRL. A fost emis ordinul de incepere a
activitatii in data de 30.09.2019.
Valoare SF: 9.200.00 lei, fără TVA
Sursă de finanțare: CEF 2014-2020
Termen implementare SF: 18 luni
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Proiectul reprezintă una din măsurile de îmbunătăţire a
siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate
mijloacele de transport prin acţiuni specifice de tipul modernizarii
trecerilor la nivel cu calea ferată. Indicatorul de 150 TN va fi stabilit de
către Contractant și Entitatea Contractantă în urma analizării
rezultatelor studiului de prioritizare.

SF pentru modernizarea
trecerilor la nivel
cu calea ferată
(150 TN)

În funcție de rezultatele studiului de fezabilitate, trecerile
la nivel selectate vor fi dotate cu instalații de semnalizare automată.
Se urmărește respectarea conformității standardelor
impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și
asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul
României.

• Stadiul actual: Procedurile de achizitie sunt derulate la
nivelul celor 8 SRCF. Sunt in derulare 4 proceduri, restul
urmand a fi lansate in perioada urmatoare.
• Valoare estimată SF: 11.200.000 lei, fără TVA
• Sursă de finanțare: POIM 2014-2020
• Termen de implementare SF: 8-12 luni
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SF - Modernizarea a 47
de stații de cale
ferată din România

Modernizarea stațiilor va avea în vedere:
➢lucrări de modernizare a clădirilor de călători cu
instalațiile aferente, zonele de acces (intrare-ieşire), spaţiile
destinate serviciilor pentru călători, zona comercială
➢modernizarea elementelor de legatură cu liniile c.f.
reprezentate de peroane, pasarele, pasaje pietonale,
copertine, precum şi elemente de siguranță ( ex.
balustrade, garduri de siguranță între linii, rampe pentru
persoane cu dizabilități).

• Stadiul actual: Procedurile de achizitie sunt
derulate la nivelul celor 8 SRCF. Au fost lansate 8
proceduri de achizitie, din care una a fost
atribuita la niveul SRCF Brasov.
• Valoare estimată SF: 19.363.632 lei, fără TVA
• Sursă de finanțare: POIM 2014-2020
• Termenul estimat implementare SF: 4-16 luni
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Proiectul a avut în vedere reanalizarea stării
tunelurilor, podurilor și podețelor aflate în administrare, dar și
măsuri de reparare a infrastructurilor și suprastructurilor
acestora

SF - Lucrări de
reabilitare pentru
poduri, podețe și
tuneluri (etapa II)

Sunt în analiză reabilitarea structurilor:
➢aflate atât pe line dublă electrificată, cât și pe line simplă;
➢cu vechime mare cu semne evidente de degradare a
rezistenței (apariția fisurilor în elemente de rezistență, nituri
slabite), structuri metalice puternic corodate;
Prin implementarea proiectului, structurile vor fi în
conformitate cu parametrii tehnici ceruţi de standardele şi
legislaţia europeană în vigoare
•

173 de obiective, amplasate pe cele 8 regionale CF

•
•
•

Stadiul actual: Procedurile de achizitie sunt derulate la nivelul celor 8
sucursale regionale cf. Au fost lansate 7 proceduri de achizitie, din care
doua au fost atribuite la nivelul SRCF Brasov si SRCF Cluj
Valoare estimată SF: 16.500.368 lei, fără TVA
Sursă de finanțare: POIM 2014-2020
Termenul estimat implementare SF: 4-16 luni
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Denumirea investiției

Indicator

Valoare estimată contract
servicii SF (lei fără TVA)

Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj
– Focșani (Faza - Studiu de fezabilitate)

143 km

19.827.586,35

147 km

20.382.204,15

Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani –
Roman (Faza - Studiu de fezabilitate)

Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași
– Frontieră (Faza - Studiu de fezabilitate)
Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani –
Dărmănești (Faza - Studiu de fezabilitate)
Reabirea liniei de cale ferată Dărmănești –
Vicșani – Fontieră
(Faza - Studiu de
fezabilitate)

Stadiul actual: Au fost lansate
cele 5 proceduri de achizitie.
Termen implementare SF: 1419 luni

116 km

19.411.623,00

71 km

9.833.922,45

101 km

4.709.202,30

Sursa de
finanțare

Stadiul procedurii de
achizitie publica

Deschiderea ofertelor in
data de 17.10.2019

POIM
20142020

In evaluare din
10.09.2019
In evaluare din
17.09.2019
In evaluare din
25.09.2019
In evaluare din
23.09.2019

Proiectele au ca scop:
✓Reducerea timpului de călătorie prin creșterea vitezei de
circulație;
✓Îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului
feroviar;
✓Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat
pentru rezidenți dar și pentru mediul de afaceri;
✓Atragerea de investitori și de capital în vederea dezvoltării
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mediului de afaceri;

Scopul proiectului:
-Dezvoltarea strategică a transportului local, regional, național
și internațional în corelare cu Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă pentru București și Ilfov
-Optimizarea fluxurilor de traffic de călători și de tranzit
-Realizarea unei noi comunități urbane compusă din birouri,
centre comerciale
-Eficientizarea folosirii spațiului existent disponibil în scop
comercial și valorificarea acestuia

SF Modernizarea/
reabilitarea stației CF Gara
de Nord București
Prin

implementarea proiectului se vor avea in vedere
asigurarea tuturor facilităților în gară pentru călători, personal
CFR și pentru buna desfășurare a traficiului, asigurarea
accesului la peroane, la vagoanele de călători, acces facil la
stație parcare, rampe) etc.

•
•
•
•
•

Stadiul actual: Procedura de evaluare in derulare din data de
05.08.2019
Durata estimată de implementare: 198 zile
Valoare estimată SF: 15.552.000lei, fără TVA
Sursă de finanțare: POIM 2014-2020 din FC (85%) si BS (15%)
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Lucrări de reparații
1000 km linie de cale
ferată (București-Brașov,
Timișoara-Arad,
București-Buzău,
București-Craiova,
Pașcani-Iași,
București-Pitești) pentru
asigurarea unei viteze
sporite și creșterea
calității serviciilor de
transport feroviar

Pentru asigurarea unei viteze sporite și
creșterea calității serviciilor de transport, reparațiile
se vor executa interventii punctuale, cu maxima
eficienta pentru reparatia liniei de cale ferată.
Acestea sunt
lucrări ce vor viza elementele
suprastructurii căii ferate (şina, traversele, aparatele
de cale) sau orice alt element care va conduce la
creşterea vitezei de circulaţie pentru trenurile de
călători, cu impact direct şi imediat asupra duratei
de călătorie şi/sau asupra creşterii siguranţei şi
confortului călătorilor.
•
•
•
•

Stadiul actual: In etapa de contractare.
Valoare estimată SF: 4.549.820 lei, fără TVA
Sursa de finanțare: POIM 2014-2020
Termen de finalizare SF: 11 luni
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•

Achiziția de utilaje și
echipamente pentru
activitatea de reparații
capitale și reabilitare –
în scopul eliminării
restricțiilor de viteză

Lucrările în regie proprie prevăd în general:

înlocuire aparate de cale
buraj mecanizat cu maşini grele de cale
restabilirea completă a calităţilor drenante ale pietrei sparte, refacerea
omogenităţii şi elasticităţii stratului de piatră spartă
eliminarea materialelor uzate din componenţa căii adiacentă aparatelor de
cale înlocuite
• Utilaje achiziționate/propuse a fi achiziționate, de ex.:
• tren de refacție
• mașini de ciuruit balast
• mașini automate de sudură electrică a șinei cap la cap
• utilaje multifuncţionale cu deplasare mixtă cale fetată/şosea
• Sursa de finanțare: buget de stat, au fost prevăzute 352 mil. lei (credit de
angajament) pentru anul 2019
• Stadiu: din mai 2019 au demarat lucrări de infrastructură în Gara de Nord
București (SRCF București), Timişoara Nord – Arad cu ramificaţie spre Cenad
(SRCF Timișoara), între Jucu și Bonțida (SRCF Cluj) , între staţiile Apaţa şi
Augustin (SRCF Brașov).
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Perspectivele proiectelor feroviare
2021 – 2027 (2030)
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Proiectele propuse pentru finalizarea
lucrărilor în perioada 2021-2027(2030) – (I)
Denumire proiect

Indicator

Valoare eligibila
estimată SF (euro
fara TVA)

Valoare estimată
lucrări (euro fara
TVA)

2

-

31.534.934

Reabilitarea liniei de cale ferată Predeal-Brașov

27 km

4.149.303

418.000.000

Reabilitarea linie de cale ferată Craiova – Caransebeș

234 km

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul
Constanța

180 km

2.731.242

234.000.000

1000 km

968.047

79.570.000

Modernizarea a 47 stații de cale ferată

47

4.323.117

41.040.000

Modernizarea a 150 treceri la nivel

150

621.073

41.390.000

Lucrări in stațiile Fetești și Ciulnița

Lucrări de reparații pe 1000 km linie de cale ferată
(București-Brașov, Timișoara-Arad, București-Buzău,
București-Craiova, Pașcani-Iași, București-Pitești) pentru
asigruarea unei viteze sporite și creșterea calității
serviciilor de transport feroviar

1.173.000.000
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Proiectele propuse pentru finalizarea
lucrărilor în perioada 2021-2027(2030) – (II)
Denumire proiect

Indicator

Valoare estimată
SF (euro fara TVA)

Reabilitarea a 173 poduri, podețe și tuneluri – etapa II

173

3.613.047

299.640.000

Modernizarea liniei Bucuresti Gara de Nord – Giurgiu
Nord- Giurgiu Nord Frontieră (Lot 2)

84

1.691.490

198.200.000

1

3.308.936

105,6 km

5.901.000

562.000.000

Reabilitare și electrificare linie de cale ferată RăduleștiGiurgiu Nord

57 km

669.539

56.518.000

Electrificarea linie de cale ferată Giurgiu Nord - Ruse

11,3 km

500.000

15.000.000

Reabilitarea secțiunilor de cale ferată din Moldova
(Ploiești Triaj-Focșani, Focșani-Roman, Roman-Iașifrontiera Ro/MD, Pașcani-Dărmănești, Dărmănești-Vicșani

578 km

15.779.690

2.028.000.000

44.256.484

5.177.892.934

Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de
Nord București
Reabilitarea liniei de cale ferată Coșlariu-Cluj

TOTAL

Valoare estimată
lucrări (euro cu
TVA)
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Lista proiectelor noi propuse pentru finanțare în perioada 2021-2027

EURO

Lista proiectelor noi propuse pentru finanțare în perioada 2021-2027

1.421.097.660

1 Reabilitarea secțiunii de cale ferată Arad – Timișoara - (Caransebeș) - lot 3 si 4

710.497.660

2 Reabilitarea secțiunii de cale ferată (Arad) - Timișoara - Caransebeș - lot 1 si 2

710.600.000

TOTAL 1.421.097.660
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Proiecte REABILITARE INFRASTRUCTURĂ pe coridorul TEN-T CORE
în perioada 2021-2030
(lista de rezervă)
EURO

Nr.
crt.

Denumire proiect

Proiecte de modernizare/dezvoltare a rețelei TEN-T Core Lucrări
1 Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Caransebeș
2 Reabilitarea secțiunii de cale ferată Craiova - Calafat
3 Modernizarea secțiunii de cale ferată Predeal - Brasov
5 Reabilitarea liniei de cale ferată Focsani - Roman
6 Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani
7 Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Pascani - Iasi - Frontiera
8 Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani - Dărmănești
9 Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicsani
Modernizarea infrastructurii feroviare dintre București Nord și
10
Giurgiu Nord – Lot 2
11 Reabilitarea liniei de cale ferată Coșlariu - Cluj
TOTAL
A

Valoare FEN

Co-finantare
RO

4.768.215.850 841.449.856

1.371.050.000 241.950.000
463.250.000 81.750.000
418.000.000 73.764.706
499.800.000 88.200.000
486.200.000 85.800.000
589.050.000 103.950.000
241.400.000 42.600.000
48.450.000
8.550.000
168.300.000

29.700.000

482.715.850 85.185.150
4.768.215.850 841.449.856
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Lista proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare TEN-T CORE, Comprehensive si
proiecte complementare de rezerva propuse la finanțare în perioada 2021-2030
Nr. crt.

Denumire proiect

A

Studii de fezabilitate
Implementarea masurilor necesare asigurării funcționalității sistemului ERTMS pe Coridorul
IV (Frontiera – Curtici – Simeria – Sighișoara – Brașov – Predeal - Constanta), certificarea si
autorizarea punerii in funcțiune a subsistemelor feroviare
Reabilitarea și electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord
Reabilitarea liniei de cale ferată Făurei - Fetești
Reabilitarea liniei de cale ferată Buzău - Galați
Reabilitarea liniei de cale ferată Dej - Baia Mare - Satu Mare
Reabilitarea liniei de cale ferată Timișoara - Stamora Moravița
Reabilitarea liniei de cale ferată Tecuci - Iași
Reabilitarea liniei de cale ferată Cluj - Dej - Suceava
Proiecte de rezerva de modernizare/dezvoltare a rețelei TEN-T CORE, Comprehensive si
complementare
Electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea - Episcopia Bihor
Lucrări de reparații / modernizări ale liniilor de cale ferată (Bucuresti-Brasov, Timisoara-Arad,
Bucuresti-Buzau, Bucuresti-Craiova, Pascani-Iasi, Bucuresti-Constanta, Bucuresti-Pitesti)
pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar
Implementarea masurilor necesare asigurării funcționalității sistemului ERTMS pe Coridorul
IV (Frontiera – Curtici – Simeria – Sighișoara – Brașov – Predeal - Constanta), certificarea si
autorizarea punerii in funcțiune a subsistemelor feroviare
Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București
Inelul feroviar al Bucurestiului
Modernizarea a 150 treceri la nivel (faza I)
Modernizarea/ reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania- lucrari
Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II - lucrari
TOTAL A+B

1
2
3
4
5
6
7
8
B
1

2

3
4
5
6
7
8

Valoare FEN Co-finanțare RO
73.790.521

13.021.857

3.166.596

558.811

569.149
7.120.000
10.480.000
7.101.412
2.128.000
9.201.835
34.023.529

100.438
1.256.471
1.849.412
1.253.190
375.529
1.623.853
6.004.152

1.903.981.276

335.996.696

1.139.361.702

201.063.830

207.400.000

36.600.000

178.500.000

31.500.000

170.000.000
83.914.894
7.164.681
69.700.000
47.940.000
1.977.771.798

30.000.000
14.808.511
1.264.355
12.300.000
8.460.000
349.018.553
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MULȚUMIM
PENTRU
ATENȚIA
ACORDATĂ!
Date de contact pentru CFR SA
Adresa: Bulevard Dinicu Golescu nr. 38
Cod poștal: 010873
Oraș: București
Sector : 1
Țara: România
Telefon: +40213192401
Fax: : +40213192401
Adresa E-mail : relatiipublice.cfrsa@cfr.ro; office@cfr.ro
Website: www.cfr.ro;
http://www.cfr.ro/index.php/ct-menu-item-3
http://www.cfr.ro/index.php/ct-menu-item-146/29articles/594-article-69
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