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o

pe drumuri congestionate este de asemenea dezavantajoasa economic: din acest punct de vedere,
este preferabila locația Amplasament 2. Accesul la locația Amplasament 1 este cu siguranța mai
dificila si ar necesita angajați si șoferi de camion angajați in curse cu durate mai mari de timp, ducând
la costuri mai ridicate asociate duratei de transport.
Un terminal are capacitatea de a atrage diverse companii similare intr-un singur loc: de fapt aceste
activități ar beneficia reciproc de locația Amplasament 2, ar duce la o eficientizare a traficului rutier
in legătură cu afacerile existente (localizate in alte părți ale orașului, într-o zona in care capacitatea
sistemului rutier existent este încă redusa. Aceasta ar fi necesara pentru a atenua gradul de
congestionare a anumitor secțiuni ale drumului, cu beneficii atât economice cat si de mediu.

o Trebuie subliniat faptul că, în cazul alegerii zonelor identificate drept Amplasament 2, am putea asista
o

la o posibilă descongestionare a circulației rutiere aflate in imediata apropiere a Amplasamentului 1.
Implementarea proiectului poate contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din regiunea
București-Ilfov, prin reducerea emisiilor atmosferice şi a nivelului de zgomot asociate sectorului de
transport. La nivel local însă implementarea proiectului poate genera impacturi negative asupra
receptorilor sensibili din vecinătatea amplasamentului (populație umană, biodiversitate), pentru care
este necesară implementarea de măsuri adecvate de evitare şi reducere, atât în perioada de
construcție cât şi în perioada de operare.

Din toate cele afirmate mai sus, putem retine ca, in scopul realizării unui terminal intermodal, zona aferenta
Amplasamentului 2 este mai avantajoasa decât cea aferenta Amplasamentului 1.

4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice fezabile
selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate
Având in vedere suprafeţele celor 2 (doua) incinte, valoarea lucrărilor si posibile moduri de finanţare se
propune ca in cadrul studiului de fezabilitate sa se analizeze următoarele scenarii:
Scenariul 1 care sa cuprindă lucrările prevăzute in varianta A1 si varianta B1 reprezentând scenariul maximal.
Scenariul 2 care sa cuprindă lucrările prevăzute in varianta A2 si varianta B2 reprezentând scenariul minimal.
Scenariul 3 care sa cuprindă lucrările prevăzute in varianta A1 si varianta B2 care reprezintă scenariul mediu.
La următoarea faza de proiectare (SF) se va etapiza lucrările funcţie de evoluția traficului.
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4.3. Concluzii
Pentru amplasarea Terminalului Multimodal putem conclude următoarele:
o Ambele variante vor utiliza mai mult sau mai puțin șoseaua de centura existenta. Astfel amplasamentul 1
se va conecta la tronsonul de centura care in prezent are numai o banda pe sens, care se afla într-o stare critica.
Amplasamentul 2 datorită apropierii de autostrada A3, va beneficia mai puțin de centura existenta, dar in viitor
va avea posibilitatea conectării la noua centura (autostrada A0) a Bucureștiului si cu Aeroportul Otopeni
o Locația stabilita in Amplasamentul 1 s-ar încadra intr-un context in care majoritatea drumurilor se afla
in stare critica.
o Amplasamentul 2 ar duce la o utilizare exclusiva a autostrăzii A3 ca principal drum de acces, si într-o
utilizare mai eficienta a rețelelor naţionale si internaționale.
o Chiar daca consideram un schimb intermodal de transport al mărfurilor din sistemul rutier in cel
feroviar (luând o cota maxima de transfer de 50% așa cum se prevede in „Strategia de dezvoltare" ca
fiind un obiectiv de îndeplinit înainte de 2050 pe distante mai mari de 300 km), toate considerațiile
semnalate cu privire la condițiile critice rămân valabile.
o Locul de amplasare Amplasament 2, situat într-o zona mai depărtata de orașul București, ar putea
duce la dezvoltarea socială și economică a întregii zone și a localităților din jur, care in prezent se
ocupa in special cu agricultura: distanta mare fata de București ar putea duce la o creștere a cererii
de locuințe si a serviciilor rezidențiale, datorate faptului ca anumite companii si împreuna cu ele si
angajații, ar avea de câștigat daca ar locui in zona. In plus, prezenta terminalului de mărfuri ar putea
duce la o creștere a numărului de companii noi si, prin urmare, la dezvoltarea economica a zonei:
multe întreprinderi legate direct de terminalul de mărfuri vor beneficia cu siguranța in urma unei
relocări in apropierea acestuia (pentru serviciile de mentenanța a vehiculelor grele, pentru siguranța,
s.a.m.d). Totuși, aceste considerente sunt strict calitative, deoarece o estimare mai precisa este
aproape imposibila pe baza puținelor date disponibile. O metodologie posibila ar putea fi făcută
printr-o analiza parametrica ale structurilor similare deja existente, apropiate de cea inclusa in
prezentul proiect, sau cel puțin structuri similare amplasate într-o zona cu caracteristici socialeconomice similare.
o Locația Amplasament 2 ar permite un acces mai ușor chiar și în primele etape de construcție, în mare
parte prin evitarea tranzitului vehiculelor grele care trec prin zonele urbane, cu toate beneficiile
ulterioare.
o Locația Amplasament 2 are avantajul apropierii de aeroport, care ar putea fi atins în mod direct prin
intermediul unei noi legături feroviare: în acest fel, la activitățile de ambalare ar avea loc direct în
zona logistică, iar apoi mărfurile pot fi transportate la terminalul de mărfuri pe calea ferată.
o Locația Amplasament 2 beneficiază de asemenea din punct de vedere al conexiunii cu portul orașului
Constanta, cel mai apropiat de capitala București.
o Locația Amplasament 1, mai apropiata de centrul orașului, ar permite o legătură mai scurta cu acesta
in vederea unei posibile dezvoltări a unei platforme logistice a orașului.
o De asemenea, trebuie subliniat faptul că valorile obținute în ceea ce privesc drumurile naţionale,
implicate în ambele scenarii, sunt destul de asemănătoare cu un mic dezavantaj din partea
Amplasament 2. Oricum, aceste rezultate sunt obținute prin asumarea unor date de trafic furnizate
anterior deschiderii autostrăzii A3: așa cum s-a menționat anterior, putem presupune că o mare parte
din traficul de vehicule care utilizau DN1, in cea mai mare parte dinspre Sud, Est și Nord-Est, în prezent
folosesc autostrada A3 in schimbul Drumului National- DN1. Aceasta înseamnă că, în condițiile
actuale, media reala a coeficientului cu privire la sistemul de drumuri naţionale din Scenariul 2 sunt
în mod rezonabil mai mici decât cele obținute.
o Atribuirea unei valori duratei de călătorie (putem presupune o valoare de referință de 10-12 €/h
pentru vehiculele ușoare si 40-50€/h pentru vehicule grele, valori „per pasager" si „per tona “poate fi
determinata la o analiza mai detaliata cu privire la coeficienții de ocupare a vehiculelor, deplasarea
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4.2. Identificarea surselor potențiale de finanţare a investiției publice: fonduri proprii, credite
bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alt e surse legal constituite

Pentru identificarea surselor adecvate de finanţare a investiției, este necesara analiza rezultatelor privind
rentabilitatea financiara si economica a investiției, in baza unui model de calcul bine definit.
Corespunzător componentelor investiției, exista multiple posibilități de finanţare, conform tabelului de mai
jos.
Tabelul 4.1 Surse potențiale de finanţare
Componenta 1
Componenta 2
Componenta 3
Incinta A
Fonduri publice
Fonduri publice
Fonduri private
Terminal
- Buget local (Ilfov)
- Buget local (Ilfov)
intermodal
- Buget de stat si fonduri europene - Buget de stat si fonduri europene
in cazul unui program de finanţare in cazul unui program de finanţare
(ex. POIM 2014-2020)
(ex. POIM 2014-2020)
Împrumuturi IFIs (BEI, BERD, Banca Împrumuturi IFIs (BEI, BERD, Banca
Mondiala)
Mondiala)
Incinta B
Fonduri publice
Fonduri publice
Fonduri private
Centru logistic - Buget local (Ilfov)
- Buget local (Ilfov)
Împrumuturi IFIs (BEI, BERD, Banca Împrumuturi IFIs (BEI, BERD, Banca
Mondiala)
Mondiala)
Subliniem faptul ca, pentru finanțarea Centrului logistic (Incinta B) nu au fost identificate programe de finanţare
din fonduri europene nerambursabile, in actuala perioada de programare.
Se recomanda parcurgerea următoarelor demersuri:
·

Transmiterea unei solicitări adresate Autorității de Management POIM 2014-2020 (MFE) si
Direcției Generale Organismul Intermediar Transporturi (MTIC) cu privire la includerea Județului
Ilfov ca potențial beneficiar al proiectelor in cadrul Obiectivului Specific 2.4;

·

Pregătirea unui proiect de investiții (Studiu de fezabilitate ) si a întregii documentații necesare
pentru accesarea finanțării in cadrul POIM pentru Componentele A.1 si A.2;

Inițierea demersurilor referitoare la obținerea unui împrumut IFIs pentru atât pentru
cofinanțarea componentelor A.1 si A.2, cat si pentru finanțarea Componentelor B.1 si B.2.
Cu privire la Componentele A.3 si B.3 se recomanda inițierea unei consultări formale a operatorilor logistici, prin
care sa poată fi obținute informaţii referitoare la volumului de activitate al acestora, stabilitatea financiara,
categoriile de mărfuri operate, etc. si, in principal, cu privire la măsura in care sunt dispuși sa investească si, după
caz, sa își realoce activitățile.
·
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Varianta B1 cuprinde următoarele categorii de lucrări:
o Racord auto intre incinta A si incinta B;
o Racord electric de medie tensiune (20 kV) intre postul de transformare din incinta A si cel prevăzut in
incinta B;
o Împrejmuirea incintei si poarta de acces inclusiv clădire poarta;
o Sistem de supraveghere si detecție perimetral;
o 12 (doisprezece)magazii pentru desfacere si distribuție către consumatori cu suprafețe in plan de cca
8000 mp (200m x 40m) fiecare;
o Drumuri pentru circulația interioara;
o Clădire multifuncțională;
o Post de transformare de 20/0.4 kV;
o Reţele de distribuție a energiei electrice;
o Iluminat perimetral;
o Gospodărie de apa, inclusiv puțuri forate de alimentare si stație de tratare;
o Reţea de distribuție apa si reţea de hidranți pentru combaterea incendiilor;
o Reţea de colectare, tratare si evacuare ape pluviale (canale acoperite cu grătare, conducte, cămine,
separatoare de hidrocarburi, stații de pompare, conducta de refulare către emisar, etc);
o Stație de epurare ape uzate menajere;
o Reţele de colectare si stații de pompare ape uzate menajere către stația de epurare;
o Stație de pompare si conducta de refulare către emisar a apelor epurate, convențional curate.
Varianta B2 cuprinde următoarele categorii de lucrări:
o Racordul auto intre incinta A si incinta B;
o Racord electric de medie tensiune (20 kV) intre postul de transformare din incinta A si cel prevăzut in
incinta B;
o Împrejmuirea incintei si poarta de acces inclusiv clădire poarta;
o Clădire multifuncțională;
o Sistem de supraveghere si detecție perimetral;
o Post de transformare de 20/0.4 kV;
o Gospodărie de apa, inclusiv puțuri forate de alimentare si stație de tratare;
o Stație de pompare si conducta de refulare către emisar pentru ape pluviale care vor fi colectate de pe
suprafața incintei;
o Stație de epurare ape uzate menajere colectate in incinta;
o Stație de pompare si conducta de refulare către emisar a apelor epurate, convențional curate.
In aceasta varianta toate construcțiile si rețelele vor fi realizate de viitorii operatori.
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o
o
o
o

Realizarea terminalului CF de containere;
Depozit de containere, cuprinzând si zona de depozitare containere frigorifice;
Depozit (platforme) pentru depozitarea mărfurilor paletizate, materiale si materii prime deservit de 2
(doua) linii de cale ferata;
6 (șase) magazii de desfacere si distribuție mărfuri către consumatori cu o suprafața in plan de cca
4000 mp (100m x 40m) fiecare.

Aceste magazii vor fi deservite de o linie de cale ferata.
o Depozit frigorific;
o Clădire exploatare;
o Piloni pentru iluminatul incintei de 32m înălțime;
o Drumuri pentru circulația interna si parcări pentru mijloacele de transport;
o Împrejmuire si porți de acces pentru auto si cale ferata inclusiv clădiri de control;
o Sistem de supraveghere si detecție perimetral;
o Atelier pentru reparații minore la containere;
o Stații de carburant pentru alimentarea utilajelor (RTG, read steaker, capete tractor, etc) care participa
la desfășurarea activității in interiorul incintei;
o Postul (posturile) de transformare pentru alimentarea consumatorilor aferenți incintei;
o Remiza PSI
o Spații verzi;
o Reţea de distribuție energie electrica;
o Gospodărie de apa inclusiv puțuri forate de alimentare si stație de tratare
o Reţea de distribuție apa si reţea de hidranți pentru combatere incendiu;
o Reţele de colectare, tratare si evacuarea apelor pluviale (canale acoperite cu grătare, conducte,
cămine, separatoare de hidrocarburi, stații de pompare, conducta de refulare către emisar, etc);
o Stație de epurare ape uzate menajere;
o Reţele de colectare si stații de pompare a apei uzate menajere către stația de epurare;
o Stație de pompare si conducta de refulare către emisar pentru apele epurate convențional curate.
In afara împrejmuirii incintei sunt prevăzute o seama de clădiri si construcție necesare funcționarii incintei dar
care sa fie amplasate i afara zonei de lucru.
Aceste construcții sunt:
o Clădire administrativa, care va deservi ambele zone (A si B) care cuprinde spatiile necesare pentru
personalul operațional:
·

Beneficiarul/ Administratorul celor 2 (doua) incinte;

·

Reprezentanții operatorilor care își desfășoare activitățile in incintele A si B;

·

Instituțiile statului implicate in funcționarea Terminalului Multimodal (Vama, Politie Frontiera, etc);

·

Comisionari vamali.
o Restaurant pentru personalul care își desfășoară activitatea in zona;
o Parcare pentru autoturismele personalului implicat in activitățile terminalului;
o Parcare pentru TIR-uri care staționează înainte sau după intrarea/ ieșirea din terminal;
o Grup sanitar aferent parcării;
o Spațiu necesar pentru amplasarea unei stații de carburanți care sa fie construita de un operator privat.

Varianta A2 cuprinde lucrările prevăzute in varianta A1 mai puțin magaziile de desfacere si distribuție a
mărfurilor către consumatori si depozitul frigorific, acestea urmând a fi realizate de un operator privat.
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4.

Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții

4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi
analizate la faza de studiu de fezabilitate
Scopul principal al realizării Terminalului Multimodal București-Ilfov este de a facilita transferul unei părți din
traficul actual de mărfuri destinat in special zonei București- Ilfov derulat cu auto pe calea ferata si de a reduce
distantele de transport a mărfurilor cu auto in interiorul zonei.
Terminalul Multimodal București-Ilfov este prevăzut a se realiza pe 2 (doua) incinte situate adiacent Autostrăzii
A3 de o parte si de alta a acesteia.
Una din incinte, respectiv cea situata la Vest de autostrada A3 (incinta A) este prevăzută a fi amenajata ca
Zona Multimodala iar incinta situata la Est de autostrada A3 (incinta B) este prevăzut a fi amenajata ca Zona
Logistica sau Parc Industrial.
Pentru incinta A (zona multimodală)s-au prevăzut următoarele categorii de lucrări principale:
o Un terminal CF de containere;
o Un depozit pentru containere;
o Un depozit (platforma) de depozitare pentru mărfuri paletizate, materiale si posibile materii prime;
o Magazii de desfacere si distribuție mărfuri către consumatori;
o Constructii, clădiri si echipamente necesare funcționarii incintei;
o Racorduri si accese auto si de cale ferata.
Din punct de vedere funcțional dar si al realizării lucrărilor s-au analizat 2 (doua) variante, respectiv:
Varianta A1 care cuprinde toate lucrările enumerate mai sus.
Varianta A2 care cuprinde lucrările prevăzute in varianta A1 mai puțin magaziile de desfacere si distribuție
mărfuri către consumatori, acestea urmând a fi realizate de viitori operatori.
Acest scenariu are la baza faptul ca lucrările prevăzute in varianta 2 sunt necesare pentru desfășurarea
activității atât in incinta A cat si in incinta B.
Pentru incinta B au fost de asemenea analizate 2 (doua) variante, respectiv o varianta in care in incinta sa se
amenajeze o zona logistica (varianta B1) si o varianta (varianta B2) in care in incinta sa se poate amenaja fie o
zona logistica fie un Parc Industrial, sau ambele funcţie de cererea petei in perioada respectiva.
Având in vedere suprafeţele celor 2 (doua) incinte, valoarea lucrărilor si posibile moduri de finanţare se
propune sa se analizeze următoarele scenarii:
Scenariul 1 care sa cuprindă lucrările prevăzute in varianta A1 si varianta B1 reprezentant scenariul maximal.
Scenariul 2 care sa cuprindă lucrările prevăzute in varianta A2 si varianta B2 reprezentant scenariul minimal.
Scenariul 3 care sa cuprindă lucrările prevăzute in varianta A1 si varianta B2 care reprezintă scenariul mediu.
Pentru o mai buna înțelegere a scenariilor propuse, in cele ce urmează sunt prezentate succint lucrările
prevăzute in fiecare dintre variante.
Varianta A1 cuprinde următoarele categorii de lucrări:
o Racord la calea ferata si la reţeaua de drumuri naţionale;
o Racorduri si lucrări pentru asigurarea utilităților, respectiv:
·

Alimentarea cu energie electrica;

·

Alimentarea cu apa;

·

Alimentarea (asigurarea) energiei termice;
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Concluziile analizei economice
Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia
ca proiectul merita promovat. Principalele beneficii economice provin din reducerea costurilor de operare
(VOC), cu o pondere de aproximativ 45% în totalul beneficiilor.
Tabelul 3.17 Principalele costuri si beneficii (preturi 2019)
Valoarea totală actualizată
LEI

EUR

% din total
beneficii

Beneficii din reducerea VOC

174.914.676

36.764.545

45,0%

Beneficii din reducerea VOT

114.614.605

24.090.339

29,5%

Beneficii din reducerea nr de accidente

55.004.810

11.561.219

14,1%

Beneficii din reducerea impactului negativ asupra mediului

29.192.283

6.135.797

7,5%

Valoarea reziduala

15.294.070

3.214.593

3,9%

Total

365.700.641

81.766.493

100,0%

Beneficiu

Valoarea totală actualizată

Cost
Total costuri de întreținere si operare

LEI

EUR

% din total
beneficii

72.704.044

15.281.343

27,7%

Total costuri de investiție

189.716.893

39.875.758

72,3%

Total

262.420.937

55.157.100

100,0%

Tabelul 3.18 Principalii indicatori ai analizei economice
Principalii parametri şi indicatori
Rata socială de actualizare (%)
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)
Valoare actualizata neta economica (ENPV)
Raporturi beneficii-costuri (BCR)

Valori
5%
7,89%
26.609.393
1,48

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:
o
o
o

ENPV să fie pozitiv;
EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);
BCR să fie mai mare decât 1.

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic.
Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.
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Calculul indicatorilor de performanta economica ai proiectului
In ceea ce priveşte aprecierea rentabilității economice a investiției, vor fi calculați, pentru o rata economica de
actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare) indicatorii de eficienta economica:
o
o
o

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR)
Valoarea Neta Actualizata Economica (ENPV)
Raportul Beneficii/Costuri (BCR).

Tabelul următor prezintă rezultatele analizei economice pentru secțiunea studiată.
Tabelul 3.16 Indicatorii de rentabilitate economică
Anul de
analiza

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048

Cost de
Anul de
Cost de investitie Intretinere si
operare
Operare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2.201.283
11.006.414
13.207.696
17.610.262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total costuri

Beneficii din
reducerea VOC

Beneficii din
reducerea VOT

0
2.201.283
0
11.006.414
0
13.207.696
0
17.610.262
1.058.824
1.058.824
748.595
1.069.412
1.069.412
777.796
1.080.106
1.080.106
808.898
1.090.907
1.090.907
866.517
1.101.816
1.101.816
930.643
1.112.834
1.112.834
1.001.983
1.123.963
1.123.963
1.087.354
1.135.202
1.135.202
1.189.192
1.146.554
1.146.554
1.304.999
2.028.174
2.028.174
1.432.219
1.169.600
1.169.600
1.571.810
1.181.296
1.181.296
1.724.800
1.193.109
1.193.109
2.037.615
1.205.040
1.205.040
2.483.940
1.217.090
1.217.090
2.966.509
1.229.261
1.229.261
3.527.751
1.241.554
1.241.554
4.149.240
1.253.969
1.253.969
4.818.730
1.266.509
1.266.509
5.812.828
2.149.328
2.149.328
6.887.720
1.291.966
1.291.966
8.048.781
1.304.886
1.304.886
9.301.713
1.317.934
1.317.934
10.652.564
1.331.114
1.331.114
10.656.173
1.344.425
1.344.425
10.659.812
1.357.869
1.357.869
10.663.481
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR)

335.588
369.658
406.434
473.478
548.060
630.917
722.855
824.751
965.387
1.121.578
1.294.806
1.486.686
1.698.976
1.953.669
2.235.614
2.547.375
2.891.740
3.271.744
3.783.610
4.355.277
4.992.956
5.703.466
6.494.286
6.562.606
6.631.645
6.701.409
7,89%

Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV)

26.609.393

Raportul Beneficii / Costuri (BCR)

Beneficii din
Beneficii din
reducerea
reducerea nr de
efectelor asupra
accidente
mediului

475.092
501.742
529.892
566.780
606.239
648.448
693.599
741.897
786.020
832.773
882.314
934.809
990.435
1.046.870
1.106.523
1.169.579
1.236.232
1.306.688
1.381.053
1.459.654
1.542.732
1.630.543
1.723.356
1.747.483
1.771.948
1.796.755

286.000
296.499
307.430
324.570
342.693
361.856
382.122
403.555
425.170
447.948
471.951
497.246
523.902
550.615
578.690
608.196
639.206
671.798
706.026
741.996
779.799
819.528
861.281
866.877
872.529
878.238

Valoarea
reziduală

13.231.701

Total Beneficii

Beneficii nete
neactualizate

Beneficii nete
actualizate

0
0
0
0
1.845.275
1.945.694
2.052.654
2.231.344
2.427.634
2.643.205
2.885.931
3.159.396
3.481.576
3.834.518
4.220.881
4.643.541
5.250.928
6.035.094
6.887.336
7.852.900
8.916.419
10.068.961
11.683.517
13.444.647
15.364.269
17.455.250
19.731.488
19.833.139
19.935.934
33.271.585

-2.201.283
-11.006.414
-13.207.696
-17.610.262
786.452
876.282
972.548
1.140.437
1.325.818
1.530.370
1.761.968
2.024.193
2.335.022
1.806.344
3.051.281
3.462.245
4.057.819
4.830.054
5.670.246
6.623.639
7.674.865
8.814.992
10.417.008
11.295.319
14.072.303
16.150.364
18.413.553
18.502.026
18.591.509
31.913.716

-2.201.283
-10.482.299
-11.979.770
-15.212.406
647.016
686.590
725.730
810.487
897.366
986.490
1.081.696
1.183.504
1.300.227
957.943
1.541.104
1.665.399
1.858.934
2.107.337
2.356.104
2.621.199
2.892.576
3.164.074
3.561.053
3.677.432
4.363.370
4.769.247
5.178.641
4.955.736
4.742.576
7.753.320

1,48

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiției, ENPV fiind pozitiv, dar şi efectul benefic al
acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi sociale pe care acesta le implică, raportul
beneficii/cost fiind mai mare decât 1.
În ceea ce priveşte rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este de 7,89%, valoare
superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic
a investiției.
Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia
ca proiectul merita promovat.
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Beneficiile din reducerea poluării fonice
In cazul zgomotului, metoda propusa se bazează pe o serie de costuri standard pe tip de vehicul, tip de mediu si
moment al zilei. Valorile recomandate au fost extrase din manualul „Update of the Handbook on external costs
of transport”, DG Move 2013, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabelul 3.13 Costurile cu impactul poluării fonice (euro / 1.000 veh-km, preturi 2010)
Mode

Car

Motorcycle

Bus

LDV

HGV

Time of day Traffic type
Dense
Day
Thin
Dense
Night
Thin
Dense
Day
Thin
Dense
Night
Thin
Dense
Day
Thin
Dense
Night
Thin
Dense
Day
Thin
Dense
Night
Thin
Dense
Day
Thin
Dense
Night
Thin

Urban
4.1
10.0
7.5
18.2
8.3
20.0
15.0
36.4
20.6
50.0
37.5
91.0
20.6
50.0
37.5
91.0
37.8
91.8
69.0
167.4

Suburban
0.2
0.6
0.4
1.2
0.5
1.3
0.9
2.4
1.1
3.2
2.1
5.9
1.1
3.2
2.1
5.9
2.1
5.9
3.9
10.8

Rural
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.2
0.1
0.3
0.2
0.4
0.3
0.7
0.2
0.4
0.3
0.7
0.3
0.7
0.6
1.2

Costurile unitare au fost transformate in preturi 2019; se vor folosi costuri medii, conform tabelului următor,
considerând o proporție de 20% pentru traficul de autoturisme care se desfășoară in timpul nopții si de respectiv
30% pentru vehiculele de transport marfa.
Tabelul 3.14 Costurile cu impactul poluării fonice (euro /1.000 veh-km, preturi 2019)
Mediu

Cars

LGV

HGV

Buses

Rural
Urban

0,063
6,595

0,308
35,334

0,553
65,016

0,279
31,830

Considerând totalul veh-km in scenariile Fără Proiect si Cu Proiect, distribuția acestora pe mediile urban si
interurban, precum si costurile unitare pe unitatea de măsura, se obține fluxul de beneficii din reducerea
impactului negativ asupra mediului.
Cantitățile de emisii GES au fost calculate pe baza factorilor de emisie determinați plecând de la costurile
marginale (eurocent/veh-km) ale GES si a valorii tonei de CO2 ech prezentate în Update of the Handbook on
External Costs of Transport”, European Comission – DG MOVE, Final Report (ianuarie 2014).
Tabelul 3.15 Costuri medii unitare cu schimbarea climei – euro/ 1.000 veh-km, prețuri 2019
Autostrada
Rural
Urban

Autoturisme
2,324
2,107
3,148

LGV
3,544
2,486
3,885

HGV
9,925
11,281
14,383

Autobuze
7,037
7,725
10,488
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Beneficii din reducerea numărului de accidente
Construcția BIMH va conduce la reducerea numărului de accidente in comparație cu scenariul fără proiect, de
vreme ce ratele de incidenta a accidentelor pe calea ferată sunt mult inferioare celor aferente rețelei de drumuri.
Incidenta de apariție a accidentelor rutiere se calculează in funcţie de categoria drumului (drum naţional, drum
județean sau autostrada) si de numărul de vehicule-km care circula pe respectivul drum.
Totodată, pentru fiecare accident, in funcţie de categoria drumului, se estimează un număr de victime, respectiv
un număr de decedați, răniți grav si răniți ușor.
In ceea ce priveşte ratele de incidenta, precum si costurile asociate accidentelor, se vor utiliza informațiile
incluse in „Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc”,
componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor de transport din Romania, GTMP.
Ratele de incidenta a accidentelor pe categorii de drumuri naţionale (urbane si interurbane), precum si pe clase
de severitate sunt prezentate in tabelul următor.
Tabelul 3.11 Ratele de incidenta a accidentelor (număr accidente la un milion veh-km)

A road
DN rural
DN urban
DJ rural
DJ urban
Local

Decese

Răniri grave

Răniri ușoare

0,00607
0,02287
0,03556
0,04092
0,04781
0,05621

0,01442
0,06414
0,10815
0,12250
0,20408
0,30906

0,04060
0,14967
0,24030
0,30041
0,49942
0,75919

Sursa: GTMP, Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc și estimările Consultantului pentru categoriile DN urban și DJ urban

Datele referitoare la valoarea unui accident evitat, pe categorii, in Romania, au fost preluate din același ghid.
După exprimarea costurilor unitare in preturi 2019, acestea devin:
o
o
o

Decese: 875.931 Euro;
Răniri grave: 121.152 Euro;
Răniri ușoare: 9.798 Euro.

Beneficii din reducerea efectelor negative asupra mediului
Pentru evaluarea impactului asupra mediului din perspectiva emisiilor poluante si a schimbărilor climatice a fost
aplicata metodologia inclusa in Update of the Handbook on External Costs of Transport, 2014. Manualul oferă
costul cu impactul asupra mediului datorat noxelor, diferențiind pe tipuri de zone traversate (urban, suburban,
interurban și autostrăzi), precum și funcție de caracteristicile vehiculelor.
Considerând caracteristicile parcului auto la nivel național (date din 2017), au fost determinate următoarele
costuri medii unitare.
Tabelul 3.12 Costuri medii unitare cu poluarea (emisii) – Euro pe veh-km, prețuri 2019
Urban
Suburban
Interurban
Autostrada

Autoturisme
4,145
2,863
2,118
2,449

LGV
1,634
1,166
0,767
0,767

HGV
62,319
50,811
39,436
33,939

Autobuze
43,435
35,630
26,540
22,835
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Pentru a obține valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/ora, este nevoie de luarea in considerare a următorilor
parametri suplimentari:
o
o

distribuția pe scopul călătoriei;
gradul mediu de ocupare a vehiculelor.

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru Romania, Ghidul National
de Evaluare a Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master
Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a
Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014. Valorile sunt prezentate in
următoarele tabele.
Tabelul 3.10 Valoarea timpului (preturi 2010)
Mod de transport

Scopul deplasării
Afaceri

Distanţa deplasării

Călători

Toate

Șofer
Pasageri
Șofer
Pasageri
Șofer
Pasageri
Șofer
Pasageri
Șofer
Pasageri

Distanță mică
Pasageri

Naveta
Distanță mare
Autovehicul/LGV

Distanță mică
Altul, în afara serviciului

Mărfuri

Altul, în afara serviciului
Rutier
Feroviar
Aerian
Navigabil

Afaceri

Distanță mare
Distanță mare
Distanță mică
Distanță mare
Toate

Pasageri

-

Valoare
în Euro/oră (pasageri)
în Euro/tonă (marfă)
10.16
10.16
3.62
3.62
4.65
4.65
3.03
3.03
3.90
3.90
6.93
4.65
5.81
1.27
0.52
1.27
0.52

Sursa: GTMP

CNM306- Actualizare Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul “Bucharest Ilfov Multimodal Hub- BIMH”

P79 / 91

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC)
Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar în situațiile în care o persoană deține
sau închiriază un autoturism, vehiculul fiind utilizat în scopul realizării călătoriei.
Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifică în două categorii: costuri combustibil şi costuri exceptând
combustibilul, cele dintâi incluzând articole precum ulei, cauciucuri şi articole legate de întreţinerea vehiculului,
iar cele din urmă incluzând deprecierea cu privire la cheltuielile de deplasare.
Costul de operare al vehiculelor este o funcție de distanţa de parcurs şi viteza de deplasare.
Costurile de operare autovehicule rutiere trebuie calculate în funcţie de caracteristicile călătoriei după cum
urmează:
Costul de operare vehicul (combustibil) trebuie calculat în funcţie de cantitatea estimativă de combustibil
consumat pentru fiecare călătorie în funcţie de tipul vehiculului, distanţa de parcurs şi viteza medie de deplasare.
Pentru estimarea consumului de combustibil se poate utiliza următoarea formulă:
L=a/V+b+c×V+d×V^2
unde:
o
o
o

L este consumul de combustibil (în litri pe kilometru);
V este viteza medie (în kilometri pe oră); şi
α, b, c, d sunt parametrii specifici categoriilor de vehicule.
Combinația estimativă a tipurilor de combustibil în cazul unei flote,
Cost per litru de combustibil.

Trebuie luate în calcul şi schimbările ulterioare, de-a lungul timpului, survenite în prețul combustibilului şi
eficienţa combustibilului.
Costul de operare vehicul (elemente exceptând carburantul) trebuie calculat în funcţie de tipul vehiculului,
distanţa de parcurs şi viteza medie de deplasare. Pentru estimarea COA a elementelor exceptând carburantul se
poate utiliza următoarea formulă:
C=e+f/V
unde:
o
o
o

C este costul elementelor exceptând combustibilul (în €ct pe kilometru);
V este viteza medie (în kilometri pe oră); şi
e, f sunt parametrii specifici categoriilor de vehicule.

Valorile parametrilor sunt extrase din Ghidul ACB MPGT.
Implementarea proiectului va conduce la creşterea vitezelor medii de circulație pentru rețeaua de referință a
proiectului, ceea ce va avea ca efect direct îmbunătățirea eficientei energetice a vehiculelor, deci reducerea
consumului de carburant.
Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)
Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de timp in analiza
economica a noii investiții de capital într-o infrastructura sunt:
o
o

Economiile reale de timp generate de infrastructura;
Valorile atribuite acestor economii de timp atât pentru pasagerii care lucrează, cat si pentru cei care
nu lucrează si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la încărcătura
transportata.
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o

Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

In calcularea prețului contabil (umbra) al forței de munca se aplica următoarea formula:
PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:
o
o
o
o

PCF = Prețul contabil al forței de munca
PPF = Prețul de piaţă al forței de munca
u = Rata regionala a șomajului
t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale si alte taxe conexe

Având în vedere specificul proiectului, precum și valorile de referință utilizate în studii anterioare, Consultantul
propune utilizarea următorilor factori de conversie:
o
o
o

pentru forța de muncă calificată: factor de conversie 1
pentru forța de muncă necalificată: factor de conversie 0,6
categoriilor de costuri detaliate în Planul Financiar (altele în afară de costul aferent lucrărilor): factor
de conversie 1

În ceea ce priveşte structura forței de muncă, se vor adopta următoarele ipoteze de lucru:
o
o

Pentru costul de întreținere si operare: 40% forță de munca necalificata, 8% forța de munca calificata,
45% materiale si utilaje, 7% energie
Pentru costul de construcție: 37% forță de munca necalificata, 7% forță de munca calificata, 46%
materiale si utilaje, 10% energie

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:
o
o

Pentru costul de întreținere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84
Pentru costul de investiție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85 (doar componenta lucrări)

După aplicarea factorilor de conversie, se obține fluxul incremental economic al costurilor de investiție și cu
întreținerea și operarea.
Cuantificarea beneficiilor economice
Conform celor descrise anterior se vor cuantifica următoarele categorii de beneficii economice:
o
o
o
o
o

Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;
Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;
Beneficii din reducerea numărului de accidente;
Beneficii din reducerea efectelor negative asupra mediului;
Valoarea reziduală, calculată ca totalul fluxului net (neactualizat) aferent duratei de viață rămase.

Aceste beneficii economice se calculează, de obicei, având la baza rate (costuri) unitare exprimate de unitatea
de măsura vehicul-km sau vehicul-ora. Indicatorii total vehicule-km si total vehicule-ore sunt extrași din modelul
de trafic, la diverse orizonturi de timp (ani de prognoza), precum si in scenariile Fără Proiect si Cu Proiect.
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Tabelul 3.9 Etapele de realizare a analizei economice
Din analiza economica trebuie excluse
taxele indirecte (de exemplu TVA),
obligatiile angajatorului in ceea ce
priveste salariile sau orice subventii. Din
punctul de vedere al societatii aceste
elemente constituie transferuri si nu
fluxuri de cash.

Pasul 1. Corectii fiscale

Pasul 2. Corectii pentru externalitati

Cuantificarea
si
monetarizarea
externalitatilor proiectului (beneficii si
costuri economice).

Pasul 3. Corectii pentru transformarea
preturilor de piata in preturi contabile
(preturi umbra)

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul
costului de oportunitate al input-urilor si
output-urilor.

Pasul 4. Calculul indicatorilor de
performanta (ERR si ENPV)

Calculul indicatorilor de performanta
utilizand rata de discount sociala.

Corecțiile fiscale si transformarea preturilor de piaţa in preturi contabile
Aplicarea corecțiilor fiscale
Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19%.
Transformarea preturilor de piaţa in preturi contabile
Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piaţa in preturi contabile se utilizează adesea o tehnica
numita analiza semi-input-output (SIO)3. Analiza SIO folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel naţional,
recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor si alte surse la nivel naţional, cum ar fi
date cu privire la tarifele vamale, cotații si subvenții. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de
conversie standard.
Deşi factorul de conversie standard se determina in mod normal prin calcularea factorilor de conversie
corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

FCS =
unde,
o
o
o
o
o
o

(M + X )
(M + Tm - Sm) + ( X - Tx + Sx )

FCS = factor de conversie standard;
M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granița;
X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granița;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
Sm = valoarea totala a subvențiilor pentru importuri;
Tx = valoarea totala a taxelor la export;

3

Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L.
Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527.
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Tabelul 3.8 Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei economice
Categorie

Indicator

Descriere

Ipoteze de baza
Rata de actualizare economica

EOCC

Anul de actualizare a costurilor

2019

5%

Anul de baza al costurilor

2019

Perioada de analiza, din care

30 ani

Construcție

4 ani

2019-2022

26 ani

2023-2048

Operare
Rata de schimb
Costuri economice

Beneficii economice cuantificate

Lei/Euro

4,7577

CapEx

Costul de investiție

OpEx

Costuri de întreținere si operare

VOC

Reducerea costului de operare ale vehiculelor

VOT

Reducerea costului cu valoarea timpului
Reducerea numărului de accidente
Reducerea impactului negativ asupra mediului

Indicatori de rezultat

EIRR

Rata Interna de Rentabilitate Economica

ENPV

Valoarea Neta Prezenta Economica

BCR

Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corecțiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piaţa in preturi contabile (preturi umbra);
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economica.
Figura următoare sintetizează etapele de realizare a analizei economice.
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o
o

o
o
o
o
o
o
o

populația deservita care beneficiază de condiții superioare de transport si mobilitate
impactul direct asupra utilizatorilor, sub forma reducerii costului generalizat (format din costul cu
valoarea timpului si costul de operare a vehiculelor), precum si sub forma beneficiilor din reducerea
numărului de accidente;
impactul (pozitiv) asupra dezvoltării locale si regionale;
impactul (negativ) asupra zonelor antropice;
impactul (negativ) de relocare sau separare a zonelor urbane;
creşterea oportunităților de angajare in zona de influenta a proiectului;
gradul de acceptabilitate de către populație;
indicatorii de rentabilitate economica;
alți factori pozitivi dificil de identificat sau de cuantificat.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest
tip de proiect, încât sa se definească cat mai complet impactul socio-economic proiectului:
Ameliorarea infrastructurii de acces:
o
o
o
o

Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct
Reducerea costurilor determinate de accidente rutiere - indirect
Reducerea costurilor legate de mediul înconjurător - direct
Reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor - direct

Creşterea nivelului de trai al populației rezidente in localitățile învecinate locației de proiect:
o
o
o

Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct
Creşterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit – indirect
Creşterea volumului investiţiilor atrase - indirect

Efectul multiplicator generat de implementarea proiectului poate fi asimilat următoarelor variabile:
o
o
o

Creşterea economica durabila indusa de către implementarea Proiectului;
Beneficiile exogene apărute ca urmare a îmbunătățirii condițiilor sociale in zona de influenta a
Proiectului
Alți factori care sunt greu de cuantificat si de identificat.

Tabelul următor prezinta ipotezele de baza ale analizei economice, costurile si beneficiile cuantificate, precum
si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului.
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Ipoteze de baza
Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia
si daca merita sa fie promovat. Analiza este elaborata din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de
vedere al beneficiarilor proiectului, iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza
include elemente cu valoare monetara directa, precum costurile de construcție si întreținere si economiile din
costurile de operare ale vehiculelor și trenurilor, precum si elemente fără valoare de piaţa directa, precum
economia de timp, reducerea numărului de accidente si impactul de mediu.
Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetara) pentru a permite realizarea
unei comparări consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si apoi sunt adunate pentru a
determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daca proiectul este dezirabil si merita sa fie
implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul ca nu toate efectele proiectului pot fi
cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.
Anul 2019 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile
sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2019.
Se estimează că lucrările de investiție propuse vor fi realizate in perioada 2019 - 2022. Astfel, situația proiectata
va exista începând cu anul 2023. Perioada de calcul folosita este de 30 de ani. Aceste ipoteze au fost de
asemenea adoptate in conformitate cu normele europene așa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit
analysis of investment projects’ – “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
Ca indicator de performanta a lucrărilor de investiție s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile
actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima
beneficiile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub
forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de actualizare pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.
Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:
o
o

o

Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2019, in Euro;
EIRR este calculata pentru o durata de 30 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de investiție
(primii patru ani, notați convențional cu anii 0-3), precum si perioada de exploatare, pana in anul 30
(anul efectiv 2048);
Viabilitatea economica a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de
Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analiza este 5%. Prin urmare, Proiectul
este considerat fezabil economic, daca EIRR este mai mare sau egala cu 5%, condiție ce corespunde
cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției
o

Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioada de patru ani, pentru anii de analiza 0-3,
conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice
Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta
directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se
estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul “cu proiect” si “fără proiect”.
Impactul socio-economic dorit a se obține prin implementarea proiectului de este legat de îmbunătățirea
accesului la resursele si serviciile comunității, dar si in ceea ce priveşte efectele pozitive directe asupra
utilizatorilor, generate de mutarea fluxurilor de mărfuri de pe modul de transport rutier pe cel feroviar.
Indicatorii folosiți pentru estimarea abilitații proiectului de a realiza aceste obiective sunt:
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Analiza economică preliminară
Prin analiza economica se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creşterea economica la
nivel regional si naţional.
Aceasta este realizata din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau tara), nu numai din punctul de
vedere al proprietarului infrastructurii.
Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. In
vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate
in cadrul analizei financiare.
Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanta cu:
o
o

o
o
o

„Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia
Europeana pentru perioada de programare 2014-2020;
HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” –
proiect finanțat de Comisia Europeana in vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru
proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat in vederea
unificării analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene.
Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite in proiectele transnaţionale TEN-T, dar
recomandările prezentate pot fi folosite si pentru analiza proiectelor naţionale;
„General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural
Instruments” – ACIS, 2009;
„Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers;
Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in
Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
„Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a
Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandări privind analiza armonizata a proiectelor de transport se refera la următoarele
elemente:
o

o
o
o
o

Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil,
actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a proiectelor, evaluarea
riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a
transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;
Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munca, traficul pasagerilor nonmunca, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);
Valoarea schimbărilor in riscurile de accident;
Costuri de mediu;
Costurile si impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare si administrare, valoarea reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele
Europene așa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation
Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de
coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

CNM306- Actualizare Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul “Bucharest Ilfov Multimodal Hub- BIMH”

P72 / 91

$30

$20

$10
3,7

4,2

5,3
1,0

0,8

3,0

1,9

4,3

4,9

4,7

4,5

4,2

4,0

3,8

3,7

3,5

3,3

3,2

3,2

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,6

-0,6

-1,0

-0,6

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

-0,6

-0,4

3,2

3,2

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

Todays EUR (millions)

$0
-1,2

-1,2

-1,1

-1,1

-1,1

-1,0

-1,0

-0,9

-0,9

-1,5

-0,8

-0,8

1,0

1,9

3,0

4,3

4,9

4,7

4,5

4,2

4,0

3,8

3,7

3,5

-3,1

-$10

-14,7
-16,8

-$20

-21,3

-$30

-$40

-$50
0,8

3,7

4,2

5,3

3,3

Year
Valoarea prezentă a veniturilor

Valoarea prezentă a costurilor

În ipoteza finanțării
proiectului din surse
publice, pe un orizont
de analiză de 35 de
ani randamentul
așteptat al investiției
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Series4

Analiza sustenabilității financiare a investiției evaluează gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma
fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund
scenariului incremental “Fără Proiect” – „Cu Proiect”.
Fluxul cumulat de numerar este nul in fiecare din anii prognozați, in condițiile in care costurile de operare si
întreținere periodica pentru situația proiectata (Cu Proiect) vor fi susținute de către Beneficiar prin alocații
bugetare dar si din veniturile financiare generate. Așadar, nu exista riscul ca investiția sa intre in incapacitate
de plata.
Sinteza rezultatelor analizelor financiare preliminare este prezentata in tabelul alăturat.
Tabelul 3.7 Sinteza rezultatelor analizei financiare preliminare
Costuri de investiție, cu întreținere, operarea și înlocuirea (Euro)
Valoare Totală
Neactualizată

Valoare Totală
Actualizată

%

Costuri de investiție

61.635.917

55.826.061

69,95%

Costuri cu întreținerea și
operarea și costul creditului

54.199.111

22.676.340

28,42%

3.698.155

1.301.461

1,63%

119.533.182

79.803.862

100,00%

Valoare Totală
Neactualizată

Valoare Totală
Actualizată

%

218.753.850

88.155.305

86,33%

Primă de succes

0

0

0,00%

Plăți de disponibilitate

0

0

0,00%

Costuri cu înlocuirea
Total costuri

Venituri financiare

Venituri financiare directe

Contribuție publică

15.408.979

13.956.515

13,67%

Total venituri

234.162.829

102.111.821

100,00%

Indicatori de rentabilitate financiară
Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investitiei
Totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizatã Financiară a Investitiei
Totale (VANF/C)
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)

8,17%
22.307.959
1,28
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Tabelul 3.6 Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (EURO, preturi constante
2019)
Anul de
analiza

Anul de
operare

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total

Intrări

Venituri
financiare
directe

Primă de succes

Plată de
disponibilitate

Contribuția
publică

Iesiri

Cost de
investiție

Costuri de
operare si
intretinere

770.449
3.852.245
4.622.694
6.163.592
1.208.585
2.417.170
4.028.616
6.042.924
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
234.162.829

0
0
0
0
1.208.585
2.417.170
4.028.616
6.042.924
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
218.753.850

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

770.449
3.852.245
4.622.694
6.163.592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.408.979

3.081.796
15.408.979
18.490.775
24.654.367
1.500.000
1.515.000
1.530.150
1.545.452
1.560.906
1.576.515
1.592.280
1.608.203
1.624.285
2.873.246
1.656.933
1.673.503
1.690.238
1.707.140
1.724.211
1.741.453
1.758.868
1.776.457
1.794.221
3.044.882
1.830.285
1.848.588
1.867.074
1.885.745
1.904.602
1.923.648
1.942.884
1.962.313
1.981.936
3.234.474
2.021.773
119.533.182

3.081.796
15.408.979
18.490.775
24.654.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.635.917

0
0
0
0
1.500.000
1.515.000
1.530.150
1.545.452
1.560.906
1.576.515
1.592.280
1.608.203
1.624.285
1.640.528
1.656.933
1.673.503
1.690.238
1.707.140
1.724.211
1.741.453
1.758.868
1.776.457
1.794.221
1.812.163
1.830.285
1.848.588
1.867.074
1.885.745
1.904.602
1.923.648
1.942.884
1.962.313
1.981.936
2.001.756
2.021.773
54.199.111

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investitiei Totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizatã Financiară a Investitiei Totale (VANF/C)
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)

Costuri cu
înlocuirea

1.232.718

1.232.718

1.232.718
3.698.155

Flux de
numerar net

Flux de
numerar net
actualizat

-2.311.347
-11.556.734
-13.868.081
-18.490.775
-291.415
902.170
2.498.466
4.497.473
5.690.603
5.674.994
5.659.229
5.643.306
5.627.224
4.378.263
5.594.576
5.578.006
5.561.271
5.544.369
5.930.159
5.912.917
5.895.502
5.877.914
5.860.149
4.609.489
5.824.085
5.805.783
5.787.297
5.768.626
5.749.768
6.133.584
6.114.348
6.094.919
6.075.296
4.822.758
6.035.459
114.629.647

-2.311.347
-11.006.414
-12.578.759
-15.973.027
-239.748
706.873
1.864.394
3.196.270
3.851.624
3.658.152
3.474.275
3.299.524
3.133.449
2.321.886
2.825.641
2.683.116
2.547.682
2.418.990
2.464.104
2.339.942
2.221.953
2.109.832
2.003.291
1.500.717
1.805.862
1.714.464
1.627.624
1.545.117
1.466.729
1.490.132
1.414.722
1.343.073
1.274.999
963.937
1.148.879
22.307.959

8,17%
22.307.959
1,28
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Modelul financiar
Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat
de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiționale, a costurilor cu întreţinerea, generate de implementarea
proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.
Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:
o Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;
o Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;
o Raportul Beneficiu - Cost; si
o Fuxul de Numerar Cumulat.
Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a
costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.
Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri şi
beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este
comparată cu rate de referință pentru a evalua performanta proiectului propus.
Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. În
cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi are nevoie de
finanţare (suplimentara).
Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de
timp analizat.
Indicatorii de rentabilitate financiara pentru investiția totala (C)
Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în continuare.
Rezultă valori corespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C > 4%, VNAF/C > 0)
deoarece cash-flow-ul net este pozitiv pentru toți anii de operare a investiției.
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D. Alte categorii de venituri
Tabelul 3.5 Estimarea veniturilor financiare directe ale BIMH
din care TEU

Rutier

Feroviar

15%

75%

15%
30%
50%
75%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

315.000
630.000
1.050.000
1.575.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
1.995.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000

21.000
42.000
70.000
105.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000

47.250
94.500
157.500
236.250
283.500
283.500
283.500
283.500
283.500
283.500
283.500
283.500
283.500
283.500
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
299.250
315.000
315.000
315.000
315.000
315.000
315.000

236.250
472.500
787.500
1.181.250
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.417.500
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.496.250
1.575.000
1.575.000
1.575.000
1.575.000
1.575.000
1.575.000

Venituri din taxarea circulatiei
rutiere
Taxă intrare
(12,6 euro pe
Nr camioane
camion, fara
TVA)

Anul de analiza

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

0
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2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Proiectare
si executie

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Intretinere si operare

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

Trafic total

Proiectare
si executie

Anul de analiza

Distributia pe moduri de
transport

Intretinere si operare

Grad de
utilizare a
capacitatii

1.890
3.780
6.300
9.450
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
11.970
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600

28.339
56.677
94.462
141.693
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
188.924
188.924
188.924
188.924
188.924
188.924

Venituri din taxarea circulatiei
feroviare

4.725
9.450
15.750
23.625
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
29.925
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500

25.246
50.492
84.154
126.231
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
168.308
168.308
168.308
168.308
168.308
168.308

Anul de analiza

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rutier

Feroviar

Containere

Altele

Total

28.339
56.677
94.462
141.693
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
170.032
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
179.478
188.924
188.924
188.924
188.924
188.924
188.924

25.246
50.492
84.154
126.231
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
151.477
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
159.892
168.308
168.308
168.308
168.308
168.308
168.308

525.000
1.050.000
1.750.000
2.625.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.150.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000

630.000
1.260.000
2.100.000
3.150.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.780.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
3.990.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000

1.208.585
2.417.170
4.028.616
6.042.924
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.251.509
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
7.654.370
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232
8.057.232

Proiectare
si executie

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Intretinere si operare

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

TUI (4,49 euro/
vagon, fara TVA)

Proiectare
si executie

Nr vagoane

Intretinere si operare

Anul de analiza
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La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fără a se aplica un scenariu de
evoluție pentru rata inflației la moneda de referință, si anume Euro. Ratele de actualizare folosite in estimarea
rentabilității Proiectului au fost de 4% pentru analiza financiara, respectiv 5% pentru analiza socio-economica.
In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se
estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in
vedere ca acest capital este direcționat către un proiect de investiție si adresează un serviciu de utilitate publica
nivelul de referință este recomandat la nivelul de 4%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un
interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si
implementate cu succes din surse publice.
Pentru aprecierea ratei economice de rentabilitate când se considera si implicațiile, impactul proiectului din
punct de vedere socio-economic, se va utiliza rata de 5% in vederea calculării indicatorilor de performanta,
valoare corespondenta. O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca
prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea
neta prezenta este pozitiva.
Evoluția prezumata a tarifelor si a veniturilor
A. Taxarea camioanelor (tarif utilizat pe rețelele de drumuri din porturi)
o

12,6 euro/camion (fără TVA)

B. Taxarea circulației feroviare (tarif utilizat pe rețelele CF din porturi)
o

TUI: 4,49 euro/vagon, fără TVA

C. Venituri din operarea containerelor
Se va utiliza referința obținuta din documentația aferenta unei investiții in derulare, respectiv: „Analiză CostBeneficiu – extras pentru studiu de fezabilitate aferent obiectivul, ”Platforma multimodală Galați – înlăturarea
blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reţeaua
centrala Rhin – Dunăre/Alpi:”. Acest proiect este in faza de execuție, fiind aprobat de MT si Comisia
Interministeriala Guvernului României.
Astfel, „plecând de la estimările de volum din Studiu de trafic Portul Galați, realizata de către AV Transport
Planning SRL & PANTEIA NL- Adrian Vilcan, M.Sc., Arnaud Burgess & Yuko Kawabata s-a realizat proiecția
veniturilor in scenariul „cu proiect’. Implementarea investiției va deschide piaţa pentru Portul Galați si va
contribui semnificativ la construirea unei oferte competitive de servicii. Astfel, traficul potențial estimat in
Studiul de trafic a fost ajustat la capacitatea operaționala a platformei multimodale, ajungând in anul 9 de
operare la maximul de capacitate, respectiv 100K TEU. Estimam ca prețul poate cobora de la 60 EUR/TEU in
scenariul fără proiect la 40 EUR/TEU după implementarea investiției. Prețul este considerat competitiv pe piaţa
locala si oferă capacitatea de a acoperi cheltuielile din operare pentru partenerul public si de obținere a unei
rentabilități rezonabile pentru partenerii privați.”

CNM306- Actualizare Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul “Bucharest Ilfov Multimodal Hub- BIMH”

P67 / 91

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor de investiție propuse în situația actuală.
Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică
diferența dintre beneficiile şi costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această
diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de
baza a evaluării costurilor.
Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de
baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019.
Perioada de referință
Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei
economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o
perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic.
Alegerea perioadei de referință poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si
economici ai proiectului.
Concret, alegerea perioadei de referință afectează calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si
poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinanțare. Pentru majoritatea proiectelor de
infrastructura, perioada de referință este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de
aproximativ 10 ani.
Conform Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de
programare 2014 – 2020 si a HG 907/2016 privind conținutul-cadru al documentației tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții si lucrări de intervenții”, orizonturile de timp de referință, formulate in conformitate cu
profilul fiecărui sector in parte, sunt următoarele:
Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura
Sector
Cai ferate
Drumuri
Porturi si aeroporturi
Transport urban
Alimentare cu apa
Managementul deșeurilor
Energie
Broadband
Cercetare si inovare
Infrastructura de afaceri
Alte sectoare

Orizont de timp (ani)
30
25-30
25
25-30
30
25-30
15-25
15-20
15-25
10-15
10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014
Așa cum se poate observa din tabel, perioada de referință luată în considerare pentru proiectele de
infrastructura feroviara este de 30 de ani.
Totuși, având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 35 ani (4 ani
execuție + 31 ani operare).
Ipoteze in evaluarea scenariilor
Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evaluarea
rentabilității financiare si economice, este de 35 ani, din care anii de analiza 1-4 (notați convențional cu anii 01-2-3) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

CNM306- Actualizare Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul “Bucharest Ilfov Multimodal Hub- BIMH”

P66 / 91

3.6. Costurile de investiție estimate prin raportare la obiective de investiții similare
Costurile investiției in aceasta faza de proiectare au fost estimate pe baza estimării cantităților de lucrări
necesare realizării investiției si a unor preturi unitare utilizate la investiții similare cum ar fi Terminalul de
Containere din Portul Constanta Sud si Terminalul Multimodal Galați, dar si pe baza unor preturi unitare
determinate de proiectant.
Costurile au fost calculate pentru fiecare varianta in parte pentru a putea estima cu ușurință costurile fiecărui
scenariu prevăzut.
La următoarea faza de proiectare (SF) vor fi realizate atât cantitățile de lucrări cat si preturile unitare pentru a
stabili un cost cat mai realistic al investiției.
Costul realizării lucrărilor prevăzute in variantele analizate este arătat in tabelele anexate.
3.7. Costurile de exploatare şi întreținere estimate prin raportare la obiective de investiții
similare
Au fost estimate fluxurile anuale cu costurile de întreținere si operare in cadrul analizei cost-beneficiu
preliminare (a se vedea secțiunea următoare).
3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare
Informațiile prezentate in cadrul acestui studiu cu privire la analiza financiara sunt pur indicative. In funcţie de
modul de exploatare a infrastructurii, se va dezvolta un model financiar complex, in care vor fi luate in
considerare fluxurile financiare pentru toate entitățile implicate (Autoritate publica - Administrator - Operator).
Analiza financiară preliminară
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.
Această analiză are drept scop să stabilească:
o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România şi
în mod special la atingerea obiectivelor operaționale;
o fundamentarea calculului necesarului de finanţare din fonduri publice;
o măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul
indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.
Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:
o HEATCO – „Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment, Deliverable 5”, 2004;
o „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeana
o „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural
Instruments” – ACIS, 2009;
o „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers.
o Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în
Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
„Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a
Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014.
Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele studiului de
prefezabilitate si ale evaluărilor tehnice privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe
reglementările tehnice in vigoare in Romania.

CNM306- Actualizare Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul “Bucharest Ilfov Multimodal Hub- BIMH”

P65 / 91

Implementare
legislației in vigoare

Exploatare
care vor acoperi atât perioada de realizare
a investiției, cat si o perioada rezonabila de
operare
Contractele vor include in mod obligatoriu
prevederi referitoare la tratamentul
bunurilor rezultate din investițiile realizate
de operator la sfârșitul perioadei
contractuale.
Implementarea efectiva:
Implementarea efectiva:
Operatori privați
Operatori privați
Cadrul instituțional prezentat in tabelul de mai sus poate fi avut in vedere atât pentru terminalul intermodal
(Incinta A), cat si pentru centrul logistic (Incinta B).
In scopul demarării investiției, cu privire la cadrul instituțional, este necesara parcurgerea următoarelor etape:
·

Încheierea unui Acord de Parteneriat cu administratorii infrastructurii rutiere si feroviare (sau, cel puțin,
a unui Acord de Colaborare/ Sprijin/ Cooperare, prin care aceștia sa consimtă la acordarea întregului
sprijin necesar pentru realizarea investiției, cu condiția respectării unor condiții tehnice specifice);

·

Stabilirea unei structuri de implementare la nivelul aparatului de specialitate al CJ Ilfov si definirea clara
a cerințelor pentru serviciile care vor face obiectul externalizării.

In paralel, se recomanda demararea unui studiu de oportunitate privind modul de administrare a infrastructurii
rezultate in urma realizării proiectului. Se recomanda ca administratorul celor 2 Incinte sa fie același pentru a
asigura dezvoltarea coerenta si exploatarea eficienta a acestora.
Consultantul va sprijini CJ Ilfov cu privire la pregătirea unui Acord de colaborare cu administratorii infrastructurii
si, de asemenea, cu privire la pregătirea documentelor organizatorice privind înființarea unei structuri de
implementare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean.

3.5. Rezultatele preconizate
Pe lângă beneficiile economice, scopul investiției este de a eficientiza, in special, dezvoltarea transportului si a
operațiunilor logistice. Este posibil sa estimam ca o infrastructura proiectata si executata cu o destinație specifica
ar duce la beneficii pentru toți, in special pentru operatori si ar crea condițiile necesare dezvoltării viitoare in
cadrul sectorului economic.
Se estimează faptul ca proiectul ar duce la o creștere de 5%/an a investițiilor si, prin urmare, de 50% pe perioada
de 10 ani. Adăugând acestea la costurile recuperate, se poate argumenta ca, pe o perioada de 10 ani, costurile
infrastructurii se vor recupera in totalitate.
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Implementare
posibil
sa
presupună
intervenții
semnificative
asupra
infrastructurii
existente.
Aranjamente interinstituționale:
Acord de Parteneriat (daca este cazul)
Plan de comunicare cu factorii interesați

Componenta 2

Implementarea efectiva:
Structura interna CJ Ilfov sprijinita de diferiți
Prestatori externi
Entitatea responsabila: CJ Ilfov
Parteneri: - (cu excepția unui partener privat,
daca este cazul)
Factori interesați:
Operatori logistici

Aranjamente interinstituționale:
Plan de comunicare cu factorii interesați

Componenta 3

Implementarea efectiva:
Structura interna CJ Ilfov sprijinita de diferiți
Prestatori externi
Entitatea responsabila: administratorul
Parteneri: operatori privați
Factori interesați: CJ Ilfov si alte autorități
locale
Aranjamente interinstituționale:
Contracte de locațiune/ închiriere, încheiate
in baza unei proceduri întocmite conform

Exploatare
administratorul terminalului intermodal
(vezi mai jos), care va fi cointeresat de
funcționarea adecvata a ansamblului.
Aranjamente interinstituționale:
Opțiunea 1: Administrator infrastructura companie publica deținuta de CJ Ilfov
Opțiunea 2: Administrator privat
In ambele cazuri, administratorul va primi
infrastructura in concesiune si va plăti o
redevența.
Se va realiza un studiu de oportunitate in
acest sens.
Exploatarea efectiva: administratorul

Entitate responsabila: CJ Ilfov
Parteneri: "Administratorul infrastructurii"
Factori interesați:
Operatori logistici
!!!! Orice investiție referitoare la
suprastructura care urmează a fi realizata
de către operatorii privați va fi in mod
absolut necesar avizata de către CJ Ilfov
astfel încât sa se asigure respectarea
scopului pentru care terminalul a fost creat.
Aranjamente interinstituționale:
Opțiunea 1: Administrator infrastructura companie publica deținuta de CJ Ilfov
Opțiunea 2: Administrator privat
In ambele cazuri, administratorul va primi
infrastructura in concesiune si va plăti o
redevența.
Exploatarea efectiva: Administratorul

Entitatea responsabila: Operatorul
Parteneri: la latitudinea operatorului

Aranjamente interinstituționale:
Contractele
de
locațiune/închiriere
încheiate intre Administrator si Operator si
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contextul in care exista deja numeroase centre logistice la zona de granița dintre mun. București si județul Ilfov.
Dezvoltarea activității centrului logistic este mai degrabă o consecința a existentei terminalului intermodal. In
absenta acestuia, este mai puțin probabil efortul operatorilor logistici de relocare a operațiunilor. Centrul logistic
va deveni o opțiune atrăgătoare pentru aceștia atunci când terminalul intermodal amplasat in imediata
apropiere va permite si combinarea modurilor de transport, posibilitatea diversificării mărfurilor transportate,
etc., practic, posibilitatea de a regândi in mod eficient lanțurile logistice.
Crearea centrului logistic nu conduce însă la avantaje doar pentru operatori, ci si pentru mediul extern. Acesta
va permite o reconfigurare a fluxurilor traficului rutier de marfa (concentrare) cu impact pozitiv asupra traficului
de vehicule de pasageri (mijloace individuale sau de transport public) si, implicit, asupra posibilității de
dezvoltare urbana a unor zone clar definite: rezidențiale, logistice, industriale, etc.
Indiferent însă de deciziile referitoare la realizarea investiției (etape, termene), creionarea întregului cadru
instituțional este necesara încă din aceasta etapa pentru a asigura condițiile de implementare adecvate.
Cadrul instituțional presupune, in acest caz:
·

Definirea organizației si a structurii care va fi responsabile de implementarea fiecărei componente a
investiției;

·

Definirea cadrului instituțional pentru exploatarea investiției.

In ceea ce priveşte Componentele 1 si 2 - Infrastructura - responsabilitatea realizării investiţiilor revine in
exclusivitate factorului public. Întrucât Componenta 1 - Infrastructura de acces - presupune colaborarea si
coordonarea cu administratorii infrastructurii de transport naţionale si locale, implicarea entităților competente
ar fi de natura sa conducă la implementare mai facila a investiției.
In ceea ce priveşte Componenta 3, responsabilitatea revine mediului privat, sub coordonarea factorului public.
Si in acest caz, entitatea publica responsabila trebuie sa se asigure ca exista o strategie generala de operare a
terminalului intermodal astfel încât sa se evite transformarea acestuia intr-un spațiu comercial, logistic, care sa
nu conducă la efectele așteptate.
In ceea ce priveşte exploatarea investiției, este necesara desemnarea unui "administrator al terminalului"
(incluzând ambele componente), respectiv un administrator responsabil cu întreţinerea si exploatarea
infrastructurii terminalului din punct de vedere tehnic, financiar si comercial.
Având in vedere aceste elemente, structura cadrului instituțional pentru implementarea si exploatarea
investiției (inclusiv opțiunile posibile) este prezentata sintetic in tabelul de mai jos.
Tabelul 3.4 Tablou sintetic al cadrului instituțional
Implementare
Exploatare
Componenta 1 Entitatea responsabila: CJ Ilfov
Entitate responsabila:
Parteneri potențiali:
Opțiunea 1: CJ Ilfov
C.N.C.F. "CFR" S.A.
Opțiunea 2: CJ Ilfov + CFR, CJ Ilfov + CNAIR,
C.N.A.I.R.
CFR + CNAIR.
Factori interesați:
Parteneri: conform opțiunilor, daca este
cazul
Autorități locale (inclusiv mun. București)
Operatori logistici, transportatori
Factori interesați:
Populația
Operatori logistici
!!!!! Atragem atenția asupra importantei !!!!! Infrastructura de acces va deveni parte
stabilirii unui parteneriat cu cei 2 a domeniului public al județului Ilfov. Se
administratori ai infrastructurii de transport recomanda ca administrarea infrastructurii
întrucât implementarea proiectului este de acces sa fie asigurata de către
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3.4. Aspecte instituționale şi de implementare
Pentru stabilirea unui cadrul instituțional eficient in scopul implementării proiectului, este importanta, in primul
rând, definirea principalelor componente ale investiției si a strategiei generale de implementare.
Tabelul 3.3 Componentele principale ale investiției
Componenta 1
Componenta 2
Componenta 3
Incinta A
Infrastructura de acces
Infrastructura
din Suprastructura formata din toate
a) Accesul rutier;
interiorul terminalului:
construcțiile si echipamentele
Terminal
intermodal
b) Accesul feroviar
a) Drumuri;
necesare
pentru
asigurarea
(conexiunea cu reţeaua b) Platforme;
funcționarii terminalului:
c) Cai ferate;
a) echipamente de manipulare
de transport existenta)
mărfuri - inclusiv suprastructura
d) Punct vamal;
e) Elemente de ordin aferenta, cum ar fi căile de rulare a
general:
împrejmuire, macaralelor;
poarta acces, reţele de b) spatii de depozitare, adaptate
utilități, iluminat public, specificului mărfurilor;
c) clădiri administrative;
canalizare pluviala etc.
d) construcții destinate altor
servicii: hotel, restaurant, stație de
alimentare
cu
carburant,
vulcanizare si atelier de reparații
auto, etc.
Incinta B
Infrastructura de acces Infrastructura
din Similar componentei 3 prevăzute
interiorul centrului:
pentru Incinta A
Centru logistic rutier
a) Drumuri;
b) Platforme;
c) Elemente de ordin
general:
împrejmuire,
poarta acces, reţele de
utilități, iluminat public,
canalizare pluviala etc.
Pentru a defini o strategie de implementare, este important sa analizam situația actuala si interdepentele dintre
investițiile prevăzute a se realiza in cele 2 incinte.
Terminalul intermodal (Incinta A) reprezintă, in mod evident, o prioritate in raport cu prevederile diferitelor
strategii comunitare, naţionale, regionale si locale referitoare la dezvoltarea economica durabila si la
minimizarea impactului transporturilor asupra mediului prin crearea infrastructurii care sa permită transferul
mărfurilor de pe căile rutiere pe alte moduri de transport, in acest caz - cel feroviar.
Acest transfer aduce beneficii importante pentru:
·

expeditorii de marfa si companiile logistice rezultate din redefinirea rutelor de transport intr-un mod
mai economic;

·

mediul extern, prin reducerea parcursului autovehiculelor rutiere care are ca efect ameliorarea
factorilor de mediu (in special in mediul urban si in apropierea acestuia) si reducerea emisiilor de CO2
(ca premisa pentru ameliorarea schimbărilor climatice si a efectelor acestora).

Centrul logistic, dedicat, in principal, depozitarii mărfurilor, reprezintă o necesitate de ordin secundar in
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Dintre măsurile preliminare de evitare şi reducere a impactului negativ asupra aspectelor sociale şi de mediu se
pot menționa:
o Includerea în procesul de proiectare a clădirilor prevăzute în proiect a unor soluții de izolare termică
eficiente;
o Analizarea la faza Studiu de fezabilitate a opțiunilor de utilizare a surselor regenerabile de energie (ex.
energie solară);
o Implicarea comunităților locale prin crearea unui mecanism eficient de colectare a reclamațiilor care poate
facilita indicarea timpurie şi remedierea promptă, pentru cetățenii/ locuitorii care consideră că au fost afectați
de acțiunile necesare pentru realizarea obiectivului.
o Perioada de construcție:
·

Utilizarea de panouri fonoabsorbante mobile îndeosebi în zonele în care fronturile de lucru se
desfășoară în apropierea receptorilor sensibili;

·

În perioadele lipsite de precipitații se va asigura umectarea drumurilor de acces şi a zonelor cu lucrări
active, în vederea reducerii emisiilor de particule şi încadrarea concentrațiilor (PM10/PM2,5) în valorile
limită prevăzute de legislația în vigoare.

·

Transportul materialelor necesare pentru/ de la locul de construcție (ex. pământ, deșeuri, materiale
care degajă praf etc.) se va realiza exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene),
în scopul reducerii emisiilor de particule;

·

Cantitățile de sol fertil ce vor fi excavate în etapa de construcție vor fi depozitate separat şi valorificate
astfel încât să nu fie afectată capacitatea productivă a acestuia;

·

Fronturile de lucru vor fi verificate periodic de personal specializat în domeniul biodiversității pentru a
se asigura că au fost luate toate măsurile pentru evitarea instalării speciilor de faună în zonele temporar
inactive, în care reluarea lucrului ar putea conduce la distrugerea de cuiburi şi adăposturi şi/ sau apariția
de victime. Soluțiile pentru evitarea instalării speciilor pot consta în: instalarea de plase/ prelate,
eliminarea vegetației înainte de perioada de cuibărire, îngrădiri temporare etc.;
o Perioada de operare:

·

Plantarea unui aliniament de arbori şi arbuști la limita amplasamentului care să contribuie la reducerea
nivelului de zgomot, îmbunătățirea calității aerului şi îmbunătățirea peisajului. Se vor planta exclusiv
specii native, specifice zonei;

·

Prevederea de panouri fonoabsorbante pe latura nordică a părții vestice a amplasamentului, situată în
vecinătatea localități Căciulați, care să asigure reducerea nivelului de zgomot în perioada de operare;

·

Dotarea clădirilor cu echipamente cu un grad ridicat de eficienţă energetică şi cu nivele scăzute de emisii
atmosferice;

·

Amenajarea spațiului verde din vecinătatea clădirilor cu specii native de plante, care pot conduce la
crearea unui microclimat favorabil instalării speciilor de faună. Se vor avea în vedere atât specii de
plante, cu valoare ecologică (se vor avea în vedere şi specii atractive pentru polenizatori), cât şi specii
de arbori şi arbuști;

·

Adoptarea de soluții tehnice pe noile drumuri de acces care să asigure reducerea riscului de mortalitate
pentru speciile de faună (ex. semnalizări luminoase speciale care reflectă farurile vehiculelor,
descurajând animalele să pătrundă pe calea de transport în fața vehiculului în mișcare).
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Tabelul 3.2 Analiza preliminară a principalelor efecte/ impacturi asupra aspectelor de mediu ca urmare a implementării proiectului

Nr. crt.

Aspect de
mediu

1.

Aer

2.

Apă

3.

Schimbări
climatice

4.

Sol

5.

Subsol

6.

Biodiversitate

7.

Peisaj

Evaluare
preliminară
Impact negativ
Activitățile propuse pe amplasament vor conduce la
redus sau moderat
creşterea emisiilor atmosferice, atât în perioada de
– va fi evaluat în
construcție cât şi în perioada de operare, în principal la
etapele ulterioare
nivelul zonei sudice a localității Căciulați.
ale proiectului
La nivel regional implementarea proiectului poate conduce
la îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor Impact pozitiv
aferente traficului rutier.
La acest moment nu sunt disponibile soluțiile tehnice ce vor
fi implementate în cadrul amplasamentului cu privire la
alimentarea cu apă şi gestionarea apelor uzate provenite
din cadrul acestuia. Alimentarea cu apă a obiectivului va
Impact incert
crește presiunea din punct de vedere cantitativ asupra
corpurilor de apă. Gestionarea apelor uzate se va face cu
respectarea prevederilor legale, în funcţie de emisarul
apelor uzate.
Proiectul va integra măsuri de adaptare la schimbările
Impact pozitiv la
climatice şi va avea în etapa de operare contribuții pozitive
nivel regional şi
în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră la
negativ redus la
nivelul regiunii. Se vor înregistra însă creșteri ale emisiilor la
nivel local
nivel local.
Obiectivul va ocupa cu construcții suprafețe de sol ce au în
prezent utilizare agricolă. Este recomandabile ca solul fertil
să poată fi reutilizat pe amplasament sau în alte locații
Impact negativ
învecinate unde ar putea fi necesar.
redus
Activitățile ce vor fi desfășurate pe amplasament pot
conduce la poluări accidentale ale solului, în principal ca
urmare a scurgerilor de produse petroliere.
Nu există elemente care să conducă la apariția unor efecte
care să afecteze integritatea tipurilor genetice ale Lipsă impact
depozitelor cuaternare de la nivelul zonei proiectului.
Amplasamentul obiectivului este în prezent ocupat de
terenuri agricole, ce reprezintă habitate de hrănire şi tranzit
pentru mai multe specii de faună (inclusiv speciile de păsări
din situl Natura 2000 învecinat). În apropierea
amplasamentului se găsesc şi zone naturale, reprezentate
în principal de corpuri de pădure.
Impact negativ
Construirea de noi drumuri pentru a conecta cele două zone redus
ale amplasamentului, precum şi pentru a asigura
conectarea la infrastructura existentă, şi traficul desfășurat
pe acestea vor contribui la fragmentarea habitatelor,
alterarea acestora, perturbarea activității speciilor de faună
şi creşterea mortalității din cauza coliziunii.
Modificarea peisajului constă în creşterea ocupării terenului
Impact negativ
cu construcții şi substituirea unor zone seminaturale cu
redus
clădiri.
Analiză efecte/ impacturi
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Figura nr. 1 Localizarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate şi zonele naturale învecinate

Hidrografie. Cursurile de apă de suprafaţă situate în vecinătatea amplasamentului sunt Valea Cociovaliștea în
partea de nord, cu lacurile de acumulare aferente (Căciulați, Moara Vlăsiei), şi Mostiștea în partea de sud.
Conform Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Buzău-Ialomița 2016-2012, elaborat de
Administraţia Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în zona amplasamentului acestea sunt incluse în corpurile de apă
de suprafaţă RORW11.1.19_B1 Cociovaliștea (corp de apă puternic modificat, cu potențial ecologic bun şi stare
chimică bună) şi RORW14.1.35_B1 MOSTISTEA_IZVOR_COADA ACUMULAREA FUNDULEA_VALEA LIVEZILOR
(corp de apă puternic modificat, cu potențial ecologic slab şi stare chimică bună).
Sol. Din punct de vedere al tipurilor de soluri, pe amplasamentul proiectului se găsesc cernoziomuri
argiloiluviale şi cernoziomuri cambice ce aparțin clasei de soluri numită molisoluri.
Geologia subsolului. În ceea ce priveşte tipurile genetice ale depozitelor cuaternare de la nivelul zonei
proiectului, acestea se încadrează în Pleistocenul superior, depozite loessoide, nisipuri, pietrișuri (qp2/3).
Amplasamentul este situat într-o zonă ce prezintă uniformitate din punct de vedere geologic/litologic (Harta
geologică 1:200.000, 1968).
Aspecte de mediu: potențiale forme de impact
Evaluarea preliminară a principalelor aspecte de mediu care ar putea fi influențate prin implementarea
proiectului sunt analizate în tabelul următor.
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Nr. crt.

Aspecte
sociale
condiții de
lucru

9.

Situații de risc

10.

Impact vizual

Analiză efecte/ impacturi
de muncă şi securitate în muncă, precum şi a cerințelor de
salarizare, sunt suficiente pentru evitarea unui impact.
Atât în etapa de construcție, cât mai ales în etapa de
operare vor fi create locuri de muncă.
Respectarea de către constructor şi viitorii operatori a
cerințelor legale cu privire la securitate în caz de urgență, a
planurilor de evacuare/ intervenție, a procedurilor/
instruirilor în cazul situațiilor de urgență, sunt suficiente
pentru evitarea unui impact.
Apariția unor construcții cu caracter industrial într-o zonă
rurală ar putea avea un efect negativ asupra locuitorilor din
zonă.

Evaluare
preliminară

Impact pozitiv

Lipsă impact

Impact negativ
redus

Aspecte de mediu: date generale
Biodiversitatea. Amplasamentul propus pentru realizarea nodului intermodal este în prezent utilizarea de teren
arabil.
Cele mai apropiate arii naturale protejate față de amplasamentul proiectului sunt:
o Situl Natura 2000 ROSPA0044 Grădiștea – Căldărușani – Dridu, situat la o distanță de cca. 1,7 km nordest față de partea estică a amplasamentului;
o Siturile Natura 2000 ROSPA0140 şi ROSCI0224 Scroviștea, ce includ şi rezervația naturală
RONPA0013 Zona naturală protejată Scroviștea, situate la o distanță de cca. 10,8 km nord-vest față
de amplasament;
o Rezervația naturală RONPA0577 Lacul Snagov, situată la o distanță de cca. 8,7 km nord față de
amplasament.
Conform Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiștea – Căldărușani – Dridu, acesta
ocupă o suprafaţă de 6469,1 ha şi protejează un complex important de ecosisteme (lacuri şi păduri limitrofe
acestora), fiind un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de floră si faună sălbatică, în special păsări
sălbatice. Situl a fost desemnat deoarece găzduiește efective importante ale unor specii de păsări sălbatice
protejate. Conform datelor au fost identificate aproximativ 70 de specii de păsări, dintre care 20 de specii
incluse în Anexa I a Directivei Păsări. Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor: Aythya
nyroca, Ardeola ralloides, Nycticorax, iar în perioada de migrație pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus,
Ardeola ralloides, Egreta alba, Cygnus, Anser albifrons. De-a lungul celor trei lacuri: Căldărușani, Dridu şi Balta
Neagră, înconjurate de păduri, şi a râurilor Cociovaliștea şi Vlăsia, zboară în migrație zeci de mii de păsări,
toamna din nord-est spre sud-vest, iar primăvara în sens invers. Se pot observa un mare număr de specii de
cormorani, stârci, lebede, gâște sălbatice, rațe sălbatice, egrete, chire, chirighițe şi berze. Pădurile din jurul
lacurilor păstrează o vegetație alcătuită în principal din specii de stejar, cer, frasin, jugastru, plop, sălcii şi alte
specii specifice zonei de câmpie. Pădurile din sit sunt rămășițe ale vechilor Codrii ai Vlăsiei. Îmbinarea dintre
pădure şi formațiunile stuficole de pe lacuri, denumite de localnici “cocioace”, prezintă şi rol de coridoare
ecologice pentru speciile sălbatice care tranzitează situl. Acestea oferă numeroase locuri de adăpost, odihnă,
reproducere, cuibărit şi hrănire, în special pentru păsări. Totodată se întâlnesc specii de plante protejate cum
sunt peștișoara (Salvinia natans), ghioceii (Galanthus nivalis) şi câteva specii de rogoz (Carex sp.).
De asemenea în vecinătatea amplasamentului se găsesc zone împădurite: pădurea Țiganca, situată la cca. 1,2
km sud față de partea vestică a amplasamentului, şi pădurea Biglaru, situată la cca. 280 m est față de partea
estică a amplasamentului.
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Tabelul 3.1 Analiza preliminară a principalelor efecte/ impacturi asupra aspectelor sociale ca urmare a

implementării proiectului
Nr. crt.
1.

Aspecte
sociale
Strămutări

2.

Calitatea vieții

3.

Minorități

4.

Moștenire
culturală

5.

Sănătate şi
bunăstare

6.

Valori/ bunuri
materiale

7.

Nivel de trai

8.

Forța de
muncă şi

Analiză efecte/ impacturi
Implementarea proiectului nu va conduce la demolarea de
locuințe sau clădiri cu rezidenți temporari/definitivi şi ca
atare nu este necesară strămutarea unor persoane.
Calitatea aerului şi zgomot. În prezent zona este parțial
afectată atât din punct de vedere al calității aerului cât şi al
zgomotului, de traficul rutier desfășurat pe Autostrada A3
şi de traficul feroviar de pe calea ferată București - Urziceni.
Activitățile propuse pe amplasament vor conduce la
creşterea emisiilor atmosferice şi a nivelului de zgomot în
zonă, atât în perioada de construcție cât şi în perioada de
operare, în principal la nivelul zonei sudice a localității
Căciulați.
Nu se preconizează afectarea unor minorități sau grupuri
defavorizate.
Nu se preconizează afectarea unor monumente istorice
sau a unor obiective de patrimoniu.
Nu există elemente care să conducă la apariția unor efecte
care să afecteze integritatea fizică sau mentală a
locuitorilor din zona de implementare a proiectului.
Derularea lucrărilor de construcție precum şi activitățile ce
vor fi desfășurate pe amplasament în perioada de operare
pot avea un efect redus asupra dispoziției locuitorilor din
zonă.
Zona în care se va amplasa nodul intermodal se află în
proprietatea administrației locale, astfel încât nu vor fi
necesare exproprieri.
Exproprieri vor fi însă necesare pentru construirea de noi
drumuri pentru a conecta cele două zone, având în vedere
că terenul dintre ele se află în proprietatea unor terțe parți.
Nu se estimează ca bunurile imobile (ex. clădirile
rezidențiale) din zonele învecinate să fie afectate de
activitățile de construcție sau operare (ex. nivelul de
vibrații).
Locuitorii din zona învecinată nu vor fi influențați negativ în
timpul construcției proiectului, în ceea ce priveşte nivelul
de trai. Anumite tipuri de afaceri pot înregistra creșteri în
această perioadă.
În timpul perioadei de operare, nivelul de trai al locuitorilor
din zonă ar putea fi îmbunătățit ca urmare a posibilităților
de angajare în cadrul facilităților nou create.
Respectarea de către constructor şi viitorii operatori a
cerințelor legale cu privire la vârsta angajaților, condițiile

Evaluare
preliminară
Lipsă impact

Impact negativ
redus sau moderat
– va fi evaluat în
etapele ulterioare
ale proiectului

Lipsă impact
Lipsă impact

Impact negativ
redus

Impact negativ
redus

Impact pozitiv

Lipsă impact
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Operatorul feroviar de marfă va prelua garnitura de tren și o va duce prin manevra de tragere pe una din liniile
H.m. Căciulați, de unde trenul va fi apoi expediat în rețeaua CFR.

d) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;
e) nevoi/solicitări funcționale specific, după caz.
3.3. Aspecte sociale şi de mediu
Aspecte sociale: date generale
Zone amplasamentului analizat este situată în vecinătatea localităților Căciulați şi Moara Vlăsiei, care fac parte
din comuna Moara Vlăsiei, şi localității Dascălu, care face parte din comuna Dascălu. Cele mai apropiate
locuințe față de amplasament sunt situate în localitatea Căciulați, distanţa minimă fiind de cca. 150 m.
Conform datelor INS, populația după domiciliu la 1 iulie 2019 în comunele Moara Vlăsiei şi Dascălu era de 9218
persoane, din care 4640 femei şi 4578 bărbați.
În ceea ce priveşte mișcarea naturală a populației la nivelul comunelor Moara Vlăsiei şi Dascălu, pentru anul
2018 avem un număr total de 68 născuți vii, 78 decese, 56 căsătorii, 13 divorțuri. Nu au fost înregistrați nounăscuți decedați sau decedați sub 1 an de viaţă. Sporul natural pentru anul 2018 este negativ.
În ceea ce priveşte forța de muncă pentru zona de interes, au fost înregistrați în anul 2018 un număr de 975
salariați.
Din punct de vedere al infrastructurii educaționale, în zona de interes sunt prezente patru unități de
învățământ, iar populația școlară este reprezentată de un număr de 1067 persoane.
Aspecte sociale: potențiale forme de impact
Evaluarea preliminară a principalelor aspecte sociale care ar putea fi influențate prin implementarea
proiectului este prezentată în tabelul următor.
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Amplasarea pupitrului CED în biroul IDM din clădirea existentă va necesită și lucrări de reparații și igienizare a
biroului.
De asemenea prin introducerea instalației de centralizare electrodinamică, nu mai sunt necesare cabinele de
acari, astfel încât acestea se vor demola.
In clădirea container se vor prevedea și instalațiile electrice aferente.
Trecerea la nivel
Deoarece la km 28+149 există în prezent o trecere la nivel peste 2 linii, prin construirea liniei de racord, în
trecerea la nivel vor fi 3 linii de cale ferată.
In conformitate cu instrucțiile și reglementările la calea ferată nu se acceptă ca trecerea la nivel să fie peste 3
linii, situație în care se va construi o trecere denivelată.

Figura 3-4. Schița trecere la nivel
In condițiile în care, urmare comisiei de la fața locului cu reprezentanții SRCF București, se va renunța la linia
c.f. Căciulați – Snagov, astfel încât vor fi doar 2 linii c.f. la trecerea la nivel (linia curentă București – Urziceni și
linia de racord la Terminal), la faza următoare se vor prevedea lucrări doar pentru amenajarea acestei treceri
la nivel, în conformitate cu normele și instrucțiile în vigoare.
Date de exploatare
Liniile de cale ferată din incinta Terminalului Intermodal vor avea regimul unei linii industriale, care se
racordează direct la infrastructura feroviară prin linia de racord. Punctul de racord cu calea ferată și soluția de
racordare a liniei va fi stabilit în comisia mixtă cu reprezentanții CFR.
Garniturile de tren pentru terminalul Intermodal sosesc din rețeaua CFR în H.m. Căciulați şi vor fi avizate
telefonic de către personalul cfr la responsabilul cu transporturile din cadrul Terminalului Intermodal. Garnitura
de tren cu vagoane goale sau încărcate va fi adusă pe cale de manevră prin împingere pe linia de racord și apoi
adusă pe una din liniile c.f. din incintă de către locomotiva de manevră și partida de manevră a operatorului de
manevră.
După efectuarea operațiilor de încărcare sau descărcare a vagoanelor pe liniile din incinta de terminalului,
personalul responsabil cu transporturile din Terminal va aviza telefonic operatorul feroviar de marfă și
personalul din H.m. Căciulați în vederea preluării garniturii de tren în vederea expedierii acestuia.
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grosimea de 30 cm. Suprastructura va fi alcătuită din șină tip 49 pe traverse de beton, prindere elastică, cale cu
joante, iar aparatele de cale vor fi S49 – 300 – 1:9.
Linia de racord c.f. către Terminalul Intermodal se află pe teren aparținând domeniului public al statului
concesionat MTI dat în administrarea CNCF ”CFR” – SA.
La prezenta documentație sunt anexate planurile de situație și 2 profilele transversale tip.

Următoarele lucrări cu specific feroviar sunt comune ambelor variante de racordare, respectiv lucrări de
podețe, semnalizare, telecomunicații, construcții și instalații electrice.
Lucrări de podețe
La km 28+590, pe sub cele două linii c.f. existente există un podeț. Prin construirea liniei de racord va trebui
construit un podeț nou în lungime de 15 m, pe sub liniile proiectate, podeț care va fi în legătură cu podețul
existent.
Lucrări de semnalizare
Introducerea noilor schimbătoare de cale presupune modificarea aparatului de comandă și a celui de manevră
din capătul Y al H.m. Căciulați, precum și adăugarea de noi pârghii de macaz și de sabot la cabina nr.2,
modificări cerute de tipul de instalație de semnalizare și anume instalație de centralizare electromecanică CEM.
Modificările ce ar trebui efectuate în instalația CEM însă sunt greu de executat în prezent, din cauza faptului că,
pe de o parte există puțini specialiști care pot reproiecta registrul mecanic al aparatului de comanda CEM dar și
lipsa unui furnizor de elemente (pârghii de macaz, compensatoare de subsol pentru pârghie de macaz,
căscioare, cot de abatere, etc) pe de altă parte.
In această situație s-a avut în vedere înlocuirea actualei instalații de semnalizare din H.m. Căciulați cu o
instalație de centralizare electrodinamică cu relee, instalație care va fi prevăzută a se introduce intr-un
container, amplasat lângă actuală clădire. In container vor fi prevăzute echipamentele CED, bateriile de
acumulatori, partea de electroalimentare, grupul electrogen și echipamentele de telecomunicații.
Lucrări de telecomunicații
Pentru supravegherea zonei de macazuri sunt necesare a se efectua următoarele lucrări:
o Instalarea de camere video la zonele cu macazuri;
o Instalarea de echipamente video în sala IDM respectiv în sala TTR din Halta Căciulați pentru
supravegherea camerelor video proiectate;
o Instalarea unui cablu cu 24 de fibre optice între stația Balotești, H.m. Căciulați și Terminalul
Multimodal pentru asigurarea transmiterii informațiilor video de la camerele video
Camerele video pot fi supravegheate din Halta mișcare Căciulați, dar și din București din Centrul de
Telecomunicații;
Pentru asigurarea comunicațiilor între IDM din H.m. Căciulați și responsabilul cu transporturi din Terminalul
Intermodal și pentru efectuarea manevrelor în Terminal este necesar a se procura o stație de radio emisie
recepție și dotarea cu telefoane portabile.
Lucrări de construcții și instalații electrice
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Schița haltei de mișcare cu evidențierea modului de legare a liniei de racord spre Terminal este prezentată mai
jos.

Figura 3-2. Schița haltei de mișcare

Varianta 2
In varianta 2 linia c.f. spre Terminalul Intermodal se desprinde din linia III a haltei de mișcare Căciulați, de la km
27+930, printr-un nou schimbător de cale. Linia de racord spre Terminal este prevăzută cu o linie de evitare, în
lungime de 50m.
Linia se desfășoară apoi paralel cu linia curentă Căciulați – Moara Vlăsiei până la km 28+150 de unde se vor
desprinde liniile în incinta terminalului.
Pentru preluarea traficului generat de Terminal s-a prevăzut construirea a unei noi linii c.f., ce se ramifică la
ambele capete din linia 4.
Schița haltei de mișcare cu evidențierea modului de legare a liniei de racord spre Terminal este prezentată mai
jos.

Figura 3-3. Schița haltei de mișcare

Pe lângă linia nouă nou construită vor fi necesare și lucrări de reabilitare a liniei existente 4, atât în varianta 1,
cât și în varianta 2.
In ambele variante platforma de pământ se va amenaja cu panta de 5% către exteriorul căii. Peste platforma
de pământ se va așterne geo textil cu rol de separare și geo gril cu rol de ranforsare. Substratul căii va avea
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Figura 3-1. Modul de legare a liniilor din incita multimodală
Liniile c.f. în interiorul terminalului vor fi construite în palier, linia c.f. la magazii va fi prevăzută ca linie c.f.
dalată.
Platforma de pământ a celor 5 linii se va amenaja cu panta de 5% către exteriorul căii, iar suprastratul căii va
avea grosimea de 30 cm. Suprastructura căii va fi de tip 49, iar schimbătoarele vor fi tip 49, cu raza de 190m și
tg 1:9.
Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale s-au prevăzut drenuri longitudinale, drenurile care se vor
descărca la un emisarul care se va stabili odată cu drenarea întregii incinte a Terminalului. Pentru întreţinerea
drenurilor vor fi prevăzute cămine de vizitare cu diametrul Ø = 1000 mm amplasate la distanță de 50 m unul de
altul.
Terenul pe care se va construi Incinta Terminalului Intermodal se află situat în zona de protecție de 100 m a
infrastructurii feroviare.
Lucrări pentru racordarea liniei la rețeaua existentă
În cadrul Studiului de Prefezabilitate se analizează 2 variante de realizare a liniei de racord din Terminal la
halta de mișcare Căciulați.

Lucrări de infrastructură și suprastructură
Varianta 1
In varianta 1 linia c.f. spre Terminalul Intermodal se desprinde din linia existentă 4 a haltei de mișcare Căciulați,
de la km 27+800, printr-un nou schimbător de cale. Linia se desfășoară apoi paralel cu linia curentă Căciulați –
Moara Vlăsiei până la km 28+150 de unde se vor desprinde liniile în incinta terminalului. Linia de racord spre
Terminal va fi prevăzută cu o linie de evitare, în lungime de 50m.
Pentru preluarea traficului generat de terminalul de containere s-a prevăzut construirea a unei noi linii c.f., ce
se ramifică la ambele capete din linia 4, astfel încât primirea/ expedierea trenurilor pentru/de la terminalul de
containere să se poată realiza pe 2 linii c.f.
Se are în vedere că liniile din terminal fiind legate doar într-un capăt, introducerea vagoanelor pe liniile din
incinta terminalului se va putea face doar prin manevra de împingere, iar scoaterea vagoanelor de pe liniile
terminalului și aducerea lor în stație se va face doar prin manevra de tragere.
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Linia c.f. Căciulați - Snagov este o linie ne interoperabilă fiind închiriată operatorului privat Trans feroviar Grup
și pe care ultimul tren a circulat în anul 2006.
Halta de mișcare este cuprinsă între semafoarele de intrare, respectiv între km 26+646 și km 28+164.
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare este format din 4 linii de primire – expediere, din care, în prezent,
circulația feroviară se desfășoară doar pe liniile 1- III.
Linia 4, în prezent este nefuncțională fiind într-o stare necorespunzătoare desfășurării traficului pe acesta, fiind
nevoie a se executa lucrări de reabilitare pe aceasta.
Liniile 1, 2 și III sunt amplasate într-un mic rambleu față de linia 4. Suprastructura liniilor 1 și 2 este de tip 60 pe
traverse de beton, suprastructura liniei III este de tip 54 pe traverse de beton, iar cea a liniei 4 este de tip 49 pe
traverse de lemn.
Lungimea utilă a liniilor din halta de mișcare este de 725 m pentru liniile 1 și 2 și de 870 m pentru liniile III și 4.
Pentru servirea traficului de călători, halta de mișcare dispune de 2 peroane, unul în fața clădirii de călători și
unul între liniile 2 și III.
Traficul feroviar care se derulează prin H.m. Căciulați, conform graficului de circulație 2018/2019 este de
format din 6 perechi trenuri de călători și 5 perechi trenuri de marfă.
H.m. Căciulați este dotată cu instalație CEM, iar circulația feroviară pe intervalele adiacente se desfășoară
astfel: pe intervalul Balotești – Căciulați pe baza blocului de linie automat, iar pe intervalul Căciulați – Moara
Vlăsiei pe bază de cale liberă. Atât în capătul X , cât și în capătul Y există câte o cabină de acari.
Pe partea dreaptă a haltei de mișcare Căciulați, după linia 4 și în continuare pe intervalul Căciulați - Moara
Vlăsiei, este amplasată rețeaua de cabluri de telecomunicații feroviare formată din circuite OL pe stâlpii tip H.
Pe acești stâlpi este instalat și un cablu cu fibre optice care aparține unui operator privat.
Totodată pe partea dreaptă, în exteriorul liniei 4 există o serie de stâlpi pentru alimentarea cu energie electrică
atât a cabinei de acari, dar și a semafoarelor din capătul Y al haltei de mișcare.
Pe intervalul Căciulați – Moara Vlăsiei, la km 28+419 există o trecere la nivel peste 2 linii de cale ferată dotată
doar cu indicator rutier.
De asemenea la km 28+600, există un podeț dalat pentru descărcare.
Lucrări în incinta Terminalului
In incinta Terminalului Intermodal, Proiectantul general a prevăzut construirea a 5 linii de cale ferate, grupate
în fascicole de linii, astfel:
o Un fascicol de 2 linii pentru terminalul de containere
o Un fascicol de 2 linii pentru vagoanele de marfă
o O linie de cale ferată care va deservi magaziile din incinta terminalului
Având la bază poziția celor 5 linii din terminal, s-a realizat legarea instrucțională a acestora cu respectarea
prevederilor din instrucțiile specifice la calea ferată. Modul de legarea a liniilor din incintă este prezentată
schematic în figura de mai jos:
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In cadrul Studiului de Prefezabilitate legătura intre Terminal si Autostrada A3 este prevăzut ca se face prin
intermediul pasajului denivelat existent situat spre Sud de pasajul denivelat de pe A3 peste calea ferata
București-Urziceni, la cca 3 km de aceasta legătura directa a Terminalului cu noua centura (A0) si implicit cu
Aeroportul Otopeni este prevăzut a se realiza prin intermediul sensului giratoriu prevăzut in cadrul proiectului
pentru Autostrada A0 (inelul 2 de centura al Bucureștiului).
Modul real in care se va realiza racordarea drumurilor care vor deservi Terminalul la reţeaua naţională de
drumuri se va stabili in cadrul Studiului de Fezabilitate funcţie de condițiile impuse de CNAIR in cadrul avizului
care va fi solicitat.
Legătura cu satul Căciulați necesita si traversarea liniei CF București-Urziceni. Aceasta traversare se poate face
printr-un pasaj la nivel daca se traversează max 2 (doua) linii CF sau cu un pasaj denivelat daca se traversează
mai mult de 3 (trei) linii inclusiv.
Funcţie de viitorul liniei ferate spre Snagov se va stabili modul de traversare a liniilor. In cadrul Studiului de
Prefezabilitate a fost prevăzut pasaj denivelat deoarece in opinia proiectantului circulația pe drumul respectiv
nu ar trebui sa fie afectate de circulația trenurilor mai ales ca din halta Căciulați, aflata in imediata apropiere
se va desprinde si sistemul CF care va deservi terminalul.
Drumurile de legătura intre incintele A si B si intre acestea si reţeaua de drumuri existente si viitoare se vor
realiza in general pe lângă drumurile de exploatare existente pentru a permite accesul utilajelor agricole pe
terenurile aflate in proprietatea unor persoane fizice.

ii. Accesul CF
Pentru a prelua traficul de vagoane de marfă la și de la viitorul Terminal Intermodal este necesar a se realiza
atât un dispozitiv de linii din incinta acestuia cât și realizarea un racord feroviar nou care se va lega la rețeaua
feroviară existentă cea mai apropiată. In acest sens, pentru asigurarea legăturii feroviare a liniilor din terminal
la rețeaua feroviară existentă s-a prevăzut o linie de racord la halta de mișcare cea mai apropiată, aceasta fiind
halta de mișcare Căciulați.
Lucrările cu specific feroviar aferente obiectivului de investiții sunt lucrări corespunzătoare următoarelor
specialități:
o Infrastructură și suprastructură c.f.;
o Podețe
o Instalații de semnalizări feroviare;
o Instalații de telecomunicații
o Construcții civile (inclusiv Instalații electrice)
Lucrările cu specific feroviar sunt grupate în 2 zone, și anume lucrări în incinta Terminalului și lucrări pentru
racordarea liniei la rețeaua de cale ferată existentă, aceste lucrări sunt prezentate schematic în Anexa 1 și
Anexa 2.
In acest sens se propune construirea unui nou Terminal Intermodal în zona Moara Vlăsiei, pe partea dreaptă a
liniei de cale ferată.
Terminalul intermodal se va racorda la rețeaua feroviară din halta de mișcare Căciulați.
Halta de mișcare Căciulați este situată pe Magistrala 700 la km 27+353, între H.m. Balotești și H.m. Moara
Vlăsiei, linia curentă fiind linie simplă și neelectrificată.
In H.m. Căciulați converg următoarele direcții de mers:
o în capătul X - direcția Mogoșoaia cu linie simplă neelectrificată
o în capătul Y - direcția Urziceni cu linie simplă neelectrificată
- direcția Snagov cu linie simplă neelectrificată
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Astfel ca pentru fiecare incita s-a luat in considerare realizarea a 2 (doua) puțuri forate, a unei mici stații de
tratare si o gospodărie de apa.
Gospodăria de apa va fi prevăzută cu un rezervor, care in afară de consumul zilnic sa asigure si rezerva
intangibila de incendiu.
III.

Energia termica

Energia termica necesara încălzirii spatiilor si prepararea apei calde menajere va fi asigurata cu ajutorul unor
centrale termice alimentate cu gaze naturale. Funcţie de consumul care va fi determinat in cadrul Studiului de
Fezabilitate si de capacitatea furnizorului de gaze din zona de a asigura consumul respectiv, va fi prevăzut
modul de asigurare a agentului termic.
IV.

Canalizare menajera

Apele uzate menajere provin in special din activitatea personalului care își desfășoară activitatea in cele 2
(doua) incinte.
Apele uzate menajere vor fi colectate in stații de pompare amplasate in vecinătatea clădirilor principale si
pompate la o stație de epurare. După epurare apele convențional curate vor fi deversate in pârâul
Cociovaliștea.
Pentru utilizarea ca emisar a pârâului Cociovaliștea va fi solicitat avizul Apelor Romane. Transmiterea apelor
epurate la emisar se va face prin pompare.
V.

Canalizarea pluviala

Datorita suprafețelor mari a celor 2 (doua) incinte, colectarea si evacuarea apelor pluviale este o problema
importanta. Pentru aceasta sunt prevăzute rigole si canale colectoare, conducte, bazine si stații de pompare.
Înainte de intrarea in stațiile de pompare intermediare se vor prevedea separatoare de hidrocarburi.
Emisarul pentru deversarea apelor pluviale este considerat tot pârâul Cociovaliștea.
VI.

Asigurarea acceselor

Pentru buna funcționare a unui Terminal Multimodal, asigurarea acceselor are o importanta deosebita.
Ușurința accesului in Terminal sporește atractivitatea acestuia.
Un mare avantaj al acestui Terminal Multimodal este faptul ca este amplasat in vecinătatea unor reţele rutiere
existente si viitoare, cum ar fi Autostrada A3, DN2 (E85), linia actuala de centura a Bucureștiului, care in
aceasta zona are cate 2 (doua) benzi de circulație pe sens, si viitoarea autostrada A0 (inelul 2 de centura a
Bucureștiului) si in imediata vecinătate a liniei de cale ferata București-Urziceni si a Haltei de mișcare Căciulați.
i. Asigurarea accesului auto
In cadrul Studiului de Prefezabilitate a fost analizata posibilitatea racordării Terminalului Multimodal la
Autostrada A3 iar prin aceasta la linia de centura actuala si DN2 (E85) si in viitor si la Autostrada A0 (inelul 2 de
centura a Bucureștiului). Prin legătura Terminalului la viitoarea linie de centura (A0) va fi asigurata si legătura
cu Aeroportul Otopeni.
Totodată a fost analizata si posibilitatea unei legături directe intre terminal si Autostrada A0 si implicit cu
Aeroportul Otopeni.
A fost prevăzută si o legătura intre satul Căciulați si Terminal pentru accesul autoturismelor si furgonetelor
pana la 3.5 tone. Aceasta legătura va fi utilizata in special pentru accesul persoanelor din localitățile situate la
Nord de Terminal si vor avea locul de munca legat de exploatarea acestuia.
Cele 2 (doua) incinte A si B din care este alcătuit Terminalul Multimodal sunt legate intre ele printr-un drum cu
2 (doua) benzi , cate o banda pe fiecare sens.

CNM306- Actualizare Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul “Bucharest Ilfov Multimodal Hub- BIMH”

P48 / 91

In ambele variante transportul interior al containerelor de la terminalul CF la depozitul de containere si magazii
sau din depozit la magazii, se face cu remorci si cap tractor. Mărfurile containerizate si paletizate care sosesc in
incinta A pe cale ferata dar au ca destinație incinta B se vor transporta fie cu remorcile care transporta
containere, fie cu TIR-uri.

c) Asigurarea utilităților.
Pentru funcționarea Terminalului Multimodal trebuie asigurate următoarele utilități:
o Energie electrica;
o Apa potabila si industriala;
o Energie termica;
o Canalizare menajera;
o Gaze naturale;
o Canalizare pluviala.
De asemenea trebuie asigurate:
o Accesul auto;
o Accesul CF.
I.
Alimentarea cu energie electrica.
Pentru asigurarea energiei electrice necesara funcționarii Terminalului Multimodal se va realiza un racord
electric de medie tensiune 20 kV, intre stația de transformare 110/6.0/0.4kW existenta in satul Căciulați si cele
2 (doua) incinte. In aceasta faza de proiectare s-a estimat o putere instalata de cca 5.0 MW, urmând a fi
definitivata in cadrul Studiului de Fezabilitate.
In interiorul incintelor se vor realiza posturi de transformare funcţie de necesitate. Astfel in incinta A unde se
estimează cel mai mare consum de energie electrica, in special datorita prezentei depozitului frigorific si a
zonei de depozitare containere frigorifice, dar si a faptului ca macaraua capra de la terminalul CF este
alimentata (funcționează) electric, s-a prevăzut un post de transformare (PT) de 20/6.0/0.4 kW.
In incinta B s-a prevăzut un post de transformare de 20/0.4 kV. Intre acest post trafo si postul trafo din incinta
A s-a prevăzut un racord de 20 kV.
Din posturile de transformare vor fi alimentați toți consumatorii din incintele respective.
La următoarea faza de proiectate se va analiza si varianta amplasării de panouri fotovoltaice pe acoperișurile
halelor proiectate. Analiza se va face din punct de vedere beneficii vs cheltuieli de investiție.

II.

Alimentarea cu apa.

Pentru asigurarea apei s-a avut inițial in vedere 2 (doua) variante, o varianta in care sursa de apa sa fie reţeaua
de apa potabila din satul Căciulați si a doua varianta in care, pentru asigurarea apei se vor realiza puțuri
forate.
Din analiza Planului Urbanistic General al comunei Moara Vlăsiei, rezulta ca apa potabila va fi asigurata din
puțuri forate.
In aceasta situație, in documentația întocmita s-a considerat ca sursa de apa pentru Terminalul Multimodal va
fi constituita din puțuri forate.
Având in vedere distanta dintre cele 2 (doua) incinte, eșalonare in timp a realizării lucrărilor in incinta B, se
considera oportun ca pentru fiecare incinta se vor realiza surse de alimentare cu apa separate.
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Containerele introduse in incinta A pot fi dirijate către magazii daca mărfurile din containere sunt destinate
consumului in zona București- Ilfov, sau către terminalul CF de containere daca mărfurile sunt destinate
exportului sau altor județe aflate la distante mai mari de 150 km fata de Terminalul Multimodal.
Mărfuri generale
Mărfurile generale sunt in general paletizate dar pot fi si “materiale si materii prime” daca in incinta B se vor
realiza si unități de producție si/sau prelucrare.
Mărfurile paletizate si materialele care sosesc in Terminalul Multimodal pe cale ferata se vor descarcă si
depozita pe platforma destinata depozitarii mărfurilor generale din incinta A. De pe platforma respectiva
mărfurile paletizate pot fi transmise direct cu auto, către destinația finala sau transmise la magaziile din
incinta A si B.
Exista posibilitatea ca mărfurile paletizate sa fie descărcate din vagoanele CF direct in magaziile din incinta A,
deoarece este prevăzută o linie CF in fata magaziilor.
Mărfurile cu volum mic si valoare mare care se transporta uzual pe cale aeriana pot fi colectate in Terminal si
apoi transportate la aeroportul Otopeni si apoi la destinația finala.
2. Fluxul de expediere
Mărfurile containerizate
Mărfurile cu proveniența din zona București – Ilfov si județele limitrofe vor fi sortate pe destinații, introduse in
containere, încărcate in vagoane CF in terminalul de cale ferata si transportate in portul Constanta sau la
destinații din tara, aflate la distante mai mari de 150 km de Terminalul Multimodal, sau in tarile limitrofe.
Mărfurile din incinta B pregătite pentru expediere pe cale ferata vor fi transportate la terminalul CF din incinta
A.
Pentru mărfuri cu destinatari aflați la o distanta mai mica de 150-200 km, expedierea mărfurilor se va face cu
mijloace de transport auto, din considerente de timp de parcurgere a distantei (la transportul pe calea ferata
trebuie luat in considerare si timpul necesar pentru a încărca/ descărca garnitura de tren, precum si timpul
necesar pentru manevrele containerelor de pe tren pe auto, pana la destinatarul final)
Nivelul de echipare al Terminalului Multimodal are importanta deosebita asupra suprafețelor de teren
“ocupate” de fiecare facilitate asigurata, viteza de derulare a operațiunilor specifice si implicit asupra costului
investiției si a costurilor de exploatare.
Corelat cu previziunile de trafic care au stat la baza alegerii amplasamentului 2 situat in comuna Moara Vlăsiei,
pentru incinta B au fost analizate 2 (doua) variante, astfel:
O varianta, denumita in continuare varianta B2, in care sunt prevăzute realizarea racordurilor la utilități si la
reţeaua de drumuri a incintei, clădirea multifuncțional, împrejmuirea incintei, inclusiv clădirea pentru controlul
accesului si iluminatul perimetral, iar terenul din interiorul incintei va fi amenajat numai la nivel de
sistematizare verticala (terasamente pentru realizarea cotei necesare).
In aceasta varianta amenajările interioare vor fi realizate de viitorii operatori funcţie de necesitați, suprafața
incintei putând fi utilizata atât pentru realizarea unei zone logistice cat si pentru realizarea unui parc industrial.
O alta varianta, denumita in continuare varianta B1, care a fost analizata in aceasta faza de Proiectare este
cea in care pe lângă lucrările prevăzute in prima varianta (B2) sunt incluse si lucrările necesare pentru ca
incinta B sa funcționeze numai ca zona logistica, respectiv magaziile.
Incinta A a fost analizata in doua variante, si anume:
o O varianta (denumita in continuare varianta A1) in care se vor realiza toate lucrările descrise anterior
o O alta varianta (denumita in continuare varianta A2) este acea in care magaziile vor fi realizate de
viitorii operatori, funcţie de necesitați
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o
o
o
o
o

Reţele de utilități (energie electrica, apa, canalizare pluviala si menajera, etc si construcțiile aferente
acestora);
Iluminatul incintei si iluminat perimetral;
Caii ferate si drumuri interioare;
Remiza PSI;
Împrejmuire incinta, inclusive porți de acces si clădire poarta.

2. In afara incintei:
o Clădire administrativa;
o Parcare pentru TIR-uri si autoturisme;
o Grup sanitar;
o Racorduri la utilitățile existente in zona respectiva;
o Racord CF la calea ferata existenta in zona;
o Racord la reţeaua rutiera din zona;
o De asemenea au fost rezervate spatii pentru realizarea in viitor a unui Motel, a unei stații de carburanți
si a unui atelier de vulcanizare pe care investitori privați specifici sa realizeze investițiile necesare.
Clădirea administrativa va cuprinde atât birouri dedicate cat si spatii anexa de tipul grupurilor sanitare,
vestiare, etc. In aceasta clădire vor fi asigurate spatiile interioare necesare Politiei de Frontiera si Direcției
Generale a Vămilor, precum si pentru activități conexe (CNADNR, Ministerul Sănătății etc).
Incinta B, având o alta funcționalitate comparativ cu incinta A va fi astfel realizata încât sa asigure posibilitatea
realizării unor Constructii specific desfășurării activității potenţialilor viitori operatori.
Astfel pentru realizarea incintei B se vor prevedea următoarele lucrări:
o Împrejmuirea incintei si clădirea poarta;
o Clădire multifuncționala;
o Iluminat perimetral;
o Sistematizarea terenului in interiorul incintei;
o Racorduri la utilități;
o Racord rutier.
Intre incintele A si B va fi realizat un racord rutier. Incinta B va utiliza o seama de facilitați ale incintei A, cum ar
fi:
o Terminalul CF pentru containere;
o Parcare pentru TIR-uri;
o Alte facilități realizate de investitori privați, pentru care sunt rezervate spatiile necesare;
o Remiza PSI,etc
Pentru o buna înțelegere a modului de funcționare a Terminalului Multimodal București Ilfov vom descrie
fluxurile mărfurilor in interiorul celor 2 (doua) incinte si intre acestea.
1. Fluxul de primiri
Mărfurile containerizate
Containerele sosite pe cale ferata sunt descărcate in Terminalul CF după care pot fi depozitate in zona de
depozitare, sau transportate la magaziile din incinta A sau transferate in incinta B.
Containerele sosite in Terminal cu mijloace de transport auto sunt introduce direct in una dintre cele 2 (doua)
incinte.
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3.2. Date tehnice şi funcționale ale obiectivului de investiții:

a) Destinație şi funcțiuni;
Un terminal intermodal/multimodal – reprezintă spațiu destinat activităților logistice în cadrul cărora se
realizează transfer între mai multe moduri de transport, cum ar fi feroviar/rutier cu utilizarea inclusiv a
unităților de transport intermodal
Terminalul multimodal București-Ilfov este locul de întâlnire a 3 (trei) moduri de transport, respectiv pe cale
ferata, auto si aerian. Acest terminal asigura următoarele funcțiuni:
-

Transferul eficient de pe un mod de transport pe altul fără divizarea unității de transport;

-

Un sistem de colectare (primire) a fluxului de mărfuri de la furnizor (origine) si distribuție la Beneficiari
(destinație);

-

Un sistem de colectare si transmitere a mărfurilor de volum mic si valoare mare către aeroportul
Otopeni.

Aceste funcții au la baza asigurarea unui transport din „poarta in poarta” (gate to gate).
Terminalul multimodal București- Ilfov care face obiectul prezentului proiect asigura posibilitatea transportului
pe cale ferata a mărfurilor care sosesc pe cale maritima in portul Constanta si care au ca destinație municipiul
București si zonele limitrofe, precum si primirea mărfurilor din Vestul tarii si au ca destinație zona BucureștiIlfov si transmiterea acesteia către beneficiarii finali.
De asemenea asigura posibilitatea colectării mărfurilor de la furnizorii locali si nu numai, transportarea
acestora cu mijloace de transport auto in terminal si expedierea acestora pe calea ferata fie către portul
Constanta, daca mărfurile sunt destinate exportului, fie către beneficiarii din tara aflați la mai mult de 150 km
fata de terminal.

b) Caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice specifice, preconizate;
Terminalul Multimodal București- Ilfov este prevăzut a se realiza pe 2 (doua) incinte situate la Sud de comuna
Moara Vlăsiei, adiacent liniei CF București- Urziceni de o parte si de alta a autostrăzii A3 București- Brașov.
Incinta situata la Vest de autostrada A3 denumita in continuare Incinta A are o suprafața de 48 ha, iar cea
situat la Est de autostrada A3 denumita in continuare Incinta B, are o suprafața de 60 ha.
Caracter de Terminal Multimodal, prin lucrările si facilitățile prevăzute are numai incinta A, iar incinta B are o
funcționalitate de parc logistic si/sau parc industrial.
Pentru asigurarea ficționalității de terminal multimodal incintei A, se vor prevedea următoarele lucrări:
1. In interiorul incintei:
o Terminal CF de containere;
o Zona de depozitatare containere si containere frigorifice;
o Platforma depozitare mărfuri generale;
o Echipamente pentru manipularea si transportul containerelor si mărfurilor in interiorul Terminalului;
o Stație de carburanți pentru alimentarea cu carburant a echipamentelor care își desfășoară activitatea
in interiorul incintei Terminalului;
o Magazii pentru preluarea, depozitarea si gruparea mărfurilor in vederea expedierii mărfurilor;
o Depozit frigorific;
o Atelier reparații containere;
o Clădire exploatare;
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- greutatea volumica naturala g = 18.6-19.6 KN/m3;
- greutatea volumica uscata gd = 15.6 – 16.1 KN/m3;
- porozitatea n = 40.6 – 42.5 %;
- indicele porilor e = 0.68 - 0.75;
- grad de umiditate Sr = 0.69 – 0.90;
- unghi de frecare interna f = 12o.
- coeziune c = 34 - 40.
Conform acestor valori, pământurile din amplasament au plasticități mari spre foarte mari, indici de
consistenta care le încadrează in domeniul plastic consistent – plastic vârtos si plastic vârtos si umidități
naturale care le încadrează in domeniile “umed”, pana la “practic saturat”.

(ii)

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările
tehnice în vigoare;

Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP 074/2014: “Normativ privind principiile,
exigențele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”.
Categoria geotehnică indică riscul
geotehnic la realizarea unei construcții. Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile
geotehnice trebuie să se facă in mod uzual înainte de cercetarea terenului de fundare. Această încadrare poate
fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare şi de execuție. Riscul geotehnic depinde de două
grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren şi
apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de structura şi de vecinătățile acestora.
Punctajul acordat în această fază de proiectare este următorul:
·

condiții de teren: terenuri bune – 2 puncte;

·

apa subterană: fără epuismente – 1 punct;

·

clasificarea construcției după categoria de importanță: normală – 3 puncte;

·

vecinătăți: fără riscuri – 1 punct;

·

zona seismica – 3 puncte, pentru ag ≥ 0,25.

Riscul geotehnic conform NP 074-2014, pentru 10 puncte este de tip moderat, iar categoria geotehnică este 2.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu
indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.
La aceasta faza de proiectare nu au fost efectuate studii hidrogeologice, acestea urmând a fi elaborate in
cadrul Studiului de Fezabilitate
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a format prin umplerea zonei respective cu aluviuni aduse de râuri din Carpați şi Subcarpați în timpul
Cuaternarului, aluviunile fiind depuse aici, fie ca sedimente fluviatil lacustre, fie sub formă de conuri
piemontane către marginea unei zone lacustro-mlăstinoase ce s-a menținut până târziu în Bărăgan.
Din punct de vedere hidrografic, perimetrul este tributar râului Cociovaliștea, cu afluenții lui, rău care formează
o adevărata salba de lacuri.
Raul Cociovaliștea își are obârșia spre nord de Dârza drenând crovuri. Pe fundul cursului meandrat, sub
influența omului, au apărut lacuri de baraj antropic (iazuri) continuate spre amonte cu lunci largi, mlăștinoase,
populate cu vegetație hidro şi higrofilă: Corbeanca, Balotești, Căciulați şi Moara Vlăsiei.
Din punct de vedere hidrogeologic, perimetrul studiat este caracterizat după cum urmează:
- apa freatica este cantonata in stratul aluvionar (nisipuri cu sau fără pietriș) de la baza depozitelor loessoide
de suprafaţă, constituind “acviferul de tip Colentina”, având oscilații dependente de factorii naturali;
- următorul complex acvifer este cantonat in structura încrucișata de tip “multistrat”, cu facies nisipos,
cunoscut sub denumirea de “nisipuri de Mostistea”, având grosimi de 1m-10m;
- complexul acvifer de mare adâncime este cantonat in stratele de aluviuni predominant grosiere (nisipuri cu
sau fără pietriș), cunoscut sub denumirea de “sistem acvifer de tip Frătești”
În județul Ilfov pânza freatică se află la baza depunerilor loessoide (-20,00m, -30,00m), din ele alimentându-se
cu apă potabilă localitățile neracordate la reţeaua de canalizare.
(i)
date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru
fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
Conform acestui aviz geo preliminar, pe amplasamentele situate in vecinătatea amplasamentului in discuție au
fost executate foraje geotehnice, care au pus in evidenta următoarea stratificație:
- 0.00m – 0.50m, sol vegetal;
- 0.50m – 6.00m, complex argilos, constituit din argila si argila prăfoasa, cafenie sau gălbuie, cu un indice
de consistenta care variază de la plastic consistent – plastic vârtos la plastic vârtos.
Apa subterana nu a fost interceptata in forajele executate, pana la adâncimea de 6.00m fata de nivelul
terenului.
Pentru aprofundarea cercetării geotehnice, in apropierea acestor foraje s-au executat si penetrări dinamice
ușoare (PDU), iar din analiza acestora s-a constat următoarele:
- pe intervalul de adâncime 0.50m – 4.00m, valorile rezistentei la penetrare sunt ridicate, ceea ce
caracterizează pământurile coenzime ca fiind in domeniul de consistenta “plastic vârtos”
- pe intervalul de adâncime 4.00m – 6.00m, valorile rezistentei la penetrare sunt într-o ușoara scădere,
acest fapt caracterizând pământurile coenzime ca fiind in domeniul de consistenta “plastic consistent – plastic
vârtos”.
Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probe de pământuri prelevate din forajele
executate in zona, de pe intervalul de adâncime situat intre 0.50m si 6.00m, sunt următoarele.
Compoziția granulometrică este dominată de argila si argila prăfoasa:
- umiditate W = 18.1 – 23.7%;
- limita de curgere WL = 38.4 – 49.8 %;
- limita de frământare WP = 12.9 – 18.3%;
- indice de plasticitate IP = 21.1 – 35.6 %;
- indice de consistenta IC = 0.74 – 0.89 %;
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1+2 nu mai poate fi pus in funcțiune. Costurile necesare de relocare si dezafectare vor fi incluse in costul pentru
realizarea Terminalului Intermodal
o posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament
sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone
protejate;
Pe terenul pe care se vor realiza cele 2 (doua) incinte nu se afla monumente istorice sau situri arheologice.
o - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională;
Terenul pe care se vor realiza cele 2 (doua) incinte nu aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de
apărare, ordine publica si siguranţa naţională.
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i)
date privind zonarea seismică;
Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/100/2013, valoarea de vârf a accelerației terenului
pentru proiectare ag=0.30g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20%
probabilitate depășire in 50 ani.
Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc=1.6s.
Din punct de vedere al macro zonării seismice, perimetrul se încadrează in gradul 81, corespunzător gradului
VIII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-93.
(ii)
date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul
maxim al apelor freatice;
În județul Ilfov pânza freatică se află la baza depunerilor loessoide (-20,00m, -30,00m), din ele alimentându-se
cu apă potabilă localitățile neracordate la reţeaua de canalizare.
(iii) date geologice generale;
Din punct de vedere geologic teritoriul face parte din marea unitate de vorland denumita Platforma Moesica si
este situat pe un bazin de subsidenţă cu sedimente puternic dezvoltate, (circa 2000m grosime) de vârstă
Miocenă, Pliocenă şi Cuaternară, dispuse discordant peste fundamentul Cretacic al Câmpiei Române.
Depozitele Cuaternare se găsesc la suprafaţă si sunt alcătuite din formațiuni de vârsta Pleistocen superioaremedii si Holocen superioare.
Pleistocenul superior-mediu (qp2/3) este reprezentat in baza printr-un orizont de nisipuri mărunte si fine, cu
intercalații de concrețiuni grezoase sau calcaroase, cu o grosime de 8 - 20m, cunoscut sub numele de “nisipurile
de Mostistea”. Nisipurile de Mostistea suporta o serie de depozite intermediare constituite din argile, argile
nisipoase, uneori cu aspect loessoid, groase de 5-10m, peste acestea fiind depuse depozite loesside, alcătuite
din prafuri nisipoase sau prafuri argiloase, cu concrețiuni calcaroase, de 15 – 20m grosime. Aceste depozite
loessoide sunt considerate din punct de vedere genetic ca fiind deluvial-proluviale.
Holocenul superior (qh2) este reprezentat prin depozitele loessoide din alcătuirea terasei joase, precum si
aluviunile grosiere si fine ale luncilor. Depozitele loessoide care acoperă terasa joasa a râurilor din regiune sunt
constituite predominant din prafuri argiloase, cu grosimi de 6-15m. Aluviunile din baza luncilor sunt alcătuite
din nisipuri, pietrișuri si bolovănișuri cu grosimi de 5-10m
Din punct de vedere geomorfologic perimetrul investigat este amplasat in Câmpia Vlăsiei, ce face parte din
marea unitate morfologica denumita Câmpia Romana.
Câmpia Vlăsiei este o câmpie cu aspect de interfluviu, delimitata la E de valea Dâmboviței, iar la S si V de
terasele Argeșului, având o panta orientata, in general, de la NNV către SSE, spre NV, altitudinea acesteia fiind
cuprinsa in general intre 75 – 80m, iar spre SE aceasta descrescând pana la 50m. Aceasta câmpie are un aspect
morfologic in general neted, cu excepția unor vai si a unor zone de crovuri din partea sud-estica a acesteia si s-
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10 zile consecutive fără precipitații (în anotimpul cald). Persistența secetei meteorologice se apreciază în
funcție de numărul de zile fără precipitații și de numărul de zile cu precipitații sub media multianuală a
perioadei pentru care se face analiza. Seceta hidrologică se asociază cu perioadele în care precipitațiile sunt
prea slabe sau de scurtă durată, astfel încât nu au efect asupra alimentării directe cu apă a rețelei hidrologice.
Rezultatul secetelor hidrologice se face simțit în timp și spațiu pe suprafețe mult mai mari. În acest caz apar
efecte asupra alimentării cu apă, asupra producerii de energie hidroelectrică și afectează semnificativ starea
ecosistemelor. Secetele sunt influențate şi de temperatură, studii recente arătând că severitatea secetei este
influențată substanțial de creşterea temperaturii. Pe baza analizei Indicelui Palmer pentru Severitatea Secetei,
raportul ANM din anul 2015 indică o tendință de aridizare în sud-estul României, indicele Palmer înregistrând în
perioada 1961-2010 valori anuale de -1,5 până sub -3,3. Raportul ANM indică de asemenea faptul că proiecțiile
viitoare ale indicelui Palmer de severitate a secetei, calculat pentru teritoriul României, sugerează că secetele
vor fi din ce în ce mai intense. Conform „Ghidului de adaptare la efectele schimbărilor climatice”
(http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf), din punct de vedere pluviometric, peste
90% din modelele climatice prognozează pentru sfârșitul secolului 21 (perioada 2090-2099) secete pronunțate
în timpul verii în zona României, în special în sud şi sud-est (cu abateri negative față de perioada 1980-1990
mai mari de 20%).
Un studiu recent realizat pe baza a 20 de modele climatice indică creșteri ale vitezei maxime a vântului pentru
pârțile nordice ale Europei centrale şi vestice şi scăderi în sudul Europei (Donat, Leckebusch, et al., 2011).
Conform lucrării „Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare”, elaborată de ANM în 2015,
viteza vântului prezintă schimbări majore în evoluția pe termen lung. Un procent de 93% din totalul stațiilor din
România prezintă tendinţe de scădere în viteza medie anuală a vântului. Regiunea intracarpatică este mai
puțin afectată decât restul regiunilor din ţară. Modelele climatice regionale indică schimbări reduse în viteza
vântului la sfârşitul secolului (2071-2100), arătând o creştere de 1 m/s.
Viteza vântului a fost identificată cu ajutorul hărții potenţialului energetic eolian, dezvoltată pe baza
măsurătorilor înregistrate de Administraţia Naţională de Meteorologie în perioada 1961 – 2013, măsurătorile
fiind realizate la o înalţime de 50m. Viteza medie anuală a vântului în zona de studiu este în general între 2 - 3
m/s.
Din punct de vedere al evenimentelor extreme (furtuni), observațiile existente asupra locațiilor acestora,
frecvențelor şi intensității arată o variabilitate considerabilă în Europa pe parcursul secolului XX (EEA, 2012).
Frecvența furtunilor prezintă un trend general crescător în perioada 1960 – 1990, urmat de o scădere până în
prezent. Previziunile disponibile cu privire la schimbările climatice nu indică un consens clar nici legat de
direcția de mișcare, nici de intensitatea activității furtunilor.
Cursurile de apă de suprafață situate în vecinătatea amplasamentului sunt Valea Cociovaliștea în partea de
nord, cu lacurile de acumulare aferente (Căciulați, Moara Vlăsiei), şi Mostiștea în partea de sud. Din punct de
vedere al riscului la inundații, zona de interes nu prezintă un grad mare de risc şi nu a fost afectată de inundații
istorice semnificative.
Zona de interes nu este expusă la alunecări de teren, datorită mai multor factori fizico-geografici, precum
geodeclivitatea, în special, solurile şi geologia, în general. Valoarea cea mai mare a geodeclivităţii în zona de
interes este de aproximativ 2° în partea de vest, dar pe o suprafaţă redusă. În zona de interes predomină
suprafeţele cvaziorizontale.
f) Existenta unor:
o reţele edilitare in amplasament care necesita relocare/ protejare
Pe terenul pe care se vor realiza cele 2 (doua) incinte se afla lucrări de îmbunătățiri funciare de desecare si
irigații.
Aceste lucrări constau in canale de desecare si conducte de irigații. Acestea aparțin domeniului public al
statului. Prin realizarea Terminalului Multimodal aceste lucrări sunt afectate si vor trebui relocate.
Conform unui Aviz preliminar al Agenției Naţionale pentru Îmbunătățiri Funciare Ilfov, canalele de desecare se
pot reloca iar conductele de irigații pot fi dezafectate deoarece sistemul de irigații Otopeni- Căldărușani Plot
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Din punct de vedere al temperaturilor, conform datelor oferite de WordClim (http://worldclim.org/version2),
temperatura medie multianuală pentru această zonă este cuprinsă între 10 – 11 °C. Media multianuală
maximă pentru luna Iulie este cuprinsă între 28 – 29 °C, iar media multianuală minimă pentru luna Ianuarie
este cuprinsă între (-2) – (-1) °C.
Ghidul al V-lea al IPCC (https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/ )arată că aproape întreaga
suprafață a Pământului a înregistrat creșteri de temperatură, media globală fiind în creștere cu 0,85°C în
perioada 1880 - 2012. Pe teritoriul european, temperatura medie anuală a fost mai mare cu 1,5°C în perioada
2006 - 2015 comparativ cu nivelurile pre-industriale (Agenția Europeană de Mediu, 2016). Conform Ghidului
privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice realizat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, s-a
observat pe teritoriul României o creștere a temperaturilor medii anuale cu 0,5°C în perioada 1901 - 2006, mai
redusă comparativ cu nivelul global. Zona proiectului se încadrează în zona sud-estică a țării, care a înregistrat
printre cele mai mari creșteri de temperatură din România
(http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf).
Modelele climatice previzionează în secolul 21 creșteri ale temperaturilor medii globale în toate scenariile de
emisii de gaze cu efect de seră. Estimările medii globale arată creșteri între 2,6 - 4,8°C la sfârșitul secolului, iar
pe teritoriul european încălzirea este accelerată, ajungând în intervalul 2,5 - 5,5 °C în perioada 2071-2100
comparativ cu 1971-2000 (Agenția Europeană de Mediu, 2016). Evoluția temperaturilor în România va fi
similară cu cea de pe teritoriul întregii Europe.
De asemenea, au fost semnalate modificări semnificative în tendințele temperaturilor extreme. Astfel, a crescut
frecvența anuală a zilelor tropicale în timpul verii şi a scăzut frecvența zilelor de iarnă (Bojariu, 2015).
Conform Raportului V al IPCC, frecvența valurilor de căldură a crescut în areale extinse din Europa, impactul
antropic ducând la dublarea probabilității de apariție a acestui fenomen în unele zone. De asemenea, se
previzionează că valurile de căldură vor fi mai dese iar durata lor va fi mai lungă. Conform Bojariu (2015), valul
de căldură este definit în România drept o perioadă de minim 2 zile cu temperaturi maxime de cel puțin 37°C. În
2003, 2007 şi 2012 au fost înregistrate valuri de căldură intense. Întreg sud-estul României înregistrează
tendinţe crescătoare semnificative în numărul de zile cu valuri de căldură.
Radiația solară reprezintă radiația electromagnetică emisă de Soare având lungimi de undă din întregul
spectru al undelor electromagnetice. Acesta fost extrasă pe baza datelor WordClim, iar pentru zona de interes
este cuprinsă între 13469 – 13489 kJ/m2.
Din punct de vedere al precipitaţiilor, conform datelor WordClim (http://worldclim.org/version2) zona de
interes se încadrează în intervalul 560 - 590 mm/an. Luna cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este
ianuarie, când media multianuală este de 27 mm/an, iar luna cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este
iunie, când media multianuală este de 76 mm/an.
Conform raportului „Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, elaborat de Agenția
Europeană de Mediu (EEA), majoritatea modelelor climatice indică o creștere a cantităților de precipitații în
nordul Europei (în special pe timpul iernii) şi scăderi în sudul Europei (în special vara). Conform aceluiași raport,
se așteaptă o creștere a numărului zilelor cu cantități foarte ridicate de precipitații. În România, se
previzionează o reducere a cantităților de precipitații în timpul verii la sfârșitul secolului 21. Din punct de vedere
pluviometric, în perioada 1901-2000, la cele 14 stații cu șiruri lungi de observație din România, s-a evidențiat o
tendință generală de scădere a cantităților anuale de precipitații.
Precipitațiile extreme au fost analizate pe baza informațiilor din cadrul proiectului European IMPACT2C4.
Conform sursei, creşterea precipitaţiilor extreme la nivelul României este cuprinsă între 0 şi 2 mm/zi pe aproape
întreg teritoriul țării, excepție făcând zonele de nord-est şi sud-est, unde creşterea estimată este de 2-4 mm/zi.
Un fenomen extrem, determinat de lipsa precipitaţiilor, este reprezentat de secetă. Secetele, deși nu sunt
fenomene care se produc brusc, precum inundațiile rapide sau furtunile, datorită persistenței lor, pot produce
efecte negative socio-economice foarte importante. Din punct de vedere meteorologic, un interval secetos este
cel pentru care există un deficit important în regimul precipitațiilor. Seceta meteorologică se instalează după
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În estul comunei, în zona limitei cu comuna Grădiștea, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ101C,
care duce către nord la Gruiu și Ciolpani (unde se termină în DN1).
Prin comuna Moara Vlăsiei trece calea ferată București–Urziceni, pe care este deservită de stațiile Căciulați și
Moara Vlăsiei.

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;
Locația proiectului este in comuna Moara Vlăsiei, invecinandu-se cu localitățile Otopeni, Tunari si Balotești, din
județul Ilfov, in partea de nord a capitalei București.
Zona identificata este reprezentata in principal de câmpie, fiind in mare parte teren agricol.

Partea vestica a amplasamentului, denumita in continuare Incinta A, măsoară aproximativ 48 de hectare este
in imediata vecinătate a caii ferate București- Urziceni, fiind propice pentru realizarea unui nod de transfer a
mărfurilor pe calea ferata.
Zona estica a amplasamentului, denumita in continuare Incinta B, in cauza măsoară aproximativ 60 de hectare
având o forma rectangulara care se pretează pentru a fi utilizata ca zona de încărcare si descărcare pentru
transportul rutier al mărfurilor (zona logistica), dar si pentru realizarea unui parc industrial.

d) Surse de poluare existente în zonă
Principalele surse de poluare existente în zona amplasamentului sunt asociate sectorului de transport:
Aeroportul International Henri Coandă București şi activitățile conexe, traficul rutier desfășurat pe Autostrada
A3 București – Ploiești şi pe reţeaua de drumuri din zonă, calea ferată București – Urziceni (linie simplă
neelectrificată). În localitățile învecinate se desfășoară şi activități de mică industrie, precum şi activități
agricole.

e) Datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul
Zona amplasamentului analizat este situată în partea de sud-est a României, în județul Ilfov, la nord-est față de
Municipiul București. Zona de interes se încadrează ca unitate majoră de relief în Câmpia Română, mai exact în
Câmpia Moviliței. Clima pentru zona de interes este una temperat-continentală, climă ce caracterizează
Câmpia Română.
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3.

Identificarea şi prezentarea scenariilor/ opțiunilor tehnica-economice posibile
pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1. Particularități ale amplasamentului
Pentru realizarea investiției au fost analizate 2 (doua) amplasamente posibile, unul situat in zona de Vest a
Bucureștiului (amplasament 1) si altul situate in zona de Nord- Est (amplasament 2).
Amplasamentul din zona de Vest a fost analizat ținând cont de amenajările logistice existente iar cel din zona
de Nord- Est datorita infrastructurii de transport existente (autostrada A3, DN1, șoseaua de centura) si a
vecinătății cu aeroportul Otopeni. Amplasamentul 1 este situat pe un teren din cadrul Unității Administrativ
Teritoriale (UAT) Moara Vlăsiei.
Amplasamentul 1 are avantajul posibilității realizării unei legături directe cu zonele logistice existente, dar
marele dezavantaj este existenta unei infrastructuri de transport insuficiente chiar raportat la traficul actual si
cu atât mai mult raportat la traficul viitor, care va include si traficul generat de noul Terminal Intermodal.
In prezent accesul auto la viitorul Terminal Intermodal din amplasamentul 1 nu s-ar putea face decât din
autostrada A1 si șoseaua de centura care in aceasta zona are o singura banda pe sens.
Amplasamentul 2 (Moara Vlăsiei) are următoarele avantaje:
o Este situat in imediata vecinătate a autostrăzii A3 (București- Ploiești);
o Este in apropierea șoselei de centura existente, care in aceasta zona are cate 2 (doua) benzi de
circulație pe fiecare sens;
o Este in vecinătatea viitoarei linii de centura a Bucureștiului;
o Este in apropierea Aeroportului Otopeni;
o Este adiacent liniei de cale ferata București Urziceni si a gării Moara Vlăsiei;
Fata de cele menționate mai sus se propune ca amplasament pentru realizarea Terminalului Intermodal,
amplasamentul 2.

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan,
regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate
publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)
Locația proiectului este in comuna Moara Vlăsiei, invecinandu-se cu localitățile Otopeni, Tunari si Balotești, din
județul Ilfov, in partea de nord a capitalei București.
Zona identificata este reprezentata in principal de câmpie, fiind in mare parte teren agricol.
Zona in care se va amplasa Terminalul Intermodal se afla mare parte in proprietatea administrației locale,
astfel ca exproprierile vor fi necesare, in special pentru construirea de noi drumuri, pentru a conecta cele doua
zone intre ele cat si conectarea acestora la reţeaua de drumuri si CF existente.

b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;
Locația proiectului este in comuna Moara Vlăsiei, invecinandu-se cu localitățile Otopeni, Tunari si Balotești, din
județul Ilfov, in partea de nord a capitalei București.
Comuna se află în nordul județului, pe malul drept al râului Cociovaliștea. Este traversată de autostrada
București–Ploiești, pe care se afla o ieșire care o deservește. Ieșirea de pe autostradă duce în șoseaua
județeană DJ101, care traversează comuna, legând-o spre est de Grădiștea și mai departe în județul
Ialomița de Fierbinți-Târg, Dridu și Jilavele (unde se termină în DN1D); și spre vest de Balotești (unde se
intersectează cu DN1), Corbeanca și Buftea (unde se termină în DN1A).
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2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Scopul principal urmărit prin realizarea Terminalului Multimodal este de a reduce poluarea mediului prin
transferul pe cale ferata a unei părți din traficul derulat pe auto in concordanta cu prevederile Strategiei de
Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene din 2006 si Cartea Alba 2011, document realizat de către Comisia de
Transport a Comisiei Europene.
Efectul imediat al realizării Terminalului Multimodal București Ilfov este decongestionarea traficului auto pe
autostrăzile A1 si A2 si pe trama stradala a municipiului București.
Zona de Nord-Est a județului Ilfov este una preponderant agrara care nu conferă locuri de munca pentru forța
de munca din Moara Vlăsiei si comunele limitrofe.
Realizarea Terminalului Multimodal generează locuri de munca directe si indirecte.
Se considera ca 1 (un) loc de munca din Terminal generează alte 2 (doua) locuri de munca într-o ramura
industriala care produce bunurile (mărfurile) manipulate. Locuri noi de munca se vor crea atât in timpul
execuției lucrărilor cat si după darea in exploatare a acestora. Regiunea București- Ilfov nu mai este zona
Industriala de înainte de 1990. In prezent majoritatea populației desfășurându-si activitatea in municipiul
București, in special in domeniul serviciilor. Realizarea Terminalului Multimodal de la Moara Vlăsiei va contribui
la dezvoltarea zonei de Nord- Est a județului Ilfov si la deconcentrarea serviciilor din municipiul București.
Realizarea in incinta B a unui parc industrial poate atrage după sine si activități de producere a bunurilor de
consum si prin aceasta se scurtează drumul de la producător la consumator.
Reducerea distantei de transport a bunurilor de consum de la producător la consumator conduce la reducerea
traficului auto si implicit la reducerea noxelor din atmosfera.
Se preconizează că proiectul propus va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din regiunea
București-Ilfov, prin reducerea emisiilor atmosferice şi a nivelului de zgomot asociate sectorului de transport.
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În concluzie, terminalul BIMH poate avea o capacitate teoretică de operare a 140.000 TEU/an (cca. 2,1
milioane tone pe an), urmând să opereze:
o In primul an de operare (estimat 2025) : 180 teu/zi (două garnituri de tren pe zi), 54.000 TEU/an
o În anul 10 de operare (estimat 2035) : 280 TEU/an (trei garnituri de tren pe zi), 84.000 TEU/an
o În anul 20 de operare (estimat 2045) terminalul poate opera aproape de capacitatea teoretică : 380 TEU/an
(patru garnituri de tren pe zi), 114.000 TEU/an.
Dezvoltarea infrastructurii de transport strategice din zona București-Ilfov (cum ar fi construcția Autostrăzii de
Centură = inelul II sau reabilitarea inelului feroviar de centură) dar și finalizarea lucrărilor de realizare a
autostrăzilor de pe rețeaua TEN-T Core și de modernizare a ex-Coridorului feroviar IV București-BrașovSighișoara-Simeria-Arad-Curtici vor putea accelera evoluția traficului BIMH.
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Conform propriilor estimări ale proiectantului, aproximativ două treimi din trafic va fi reprezentat de
containere descărcate, în timp ce o treime din trafic va fi generat de operațiunile de încărcare containere.
Portul Constanța ar putea genera peste 75% din traficul total al BIMH.
În continuare este prezentată o analiză alternativă a traficului potențial a fi derulat în Terminalul BIMH.

Conform estimărilor proiectantului, având la baza statisticile traficului de mărfuri in Portul Constanța, traficul
de containere care se desfășoară între terminalele din Portul Constanța și zona București-Ilfov este de:
o Trafic auto Constanța – București = 100.000 TEU/an
Traficul CF total este de cca. 34% din traficul total al Terminalului de Containere Constanța:
o Trafic total = 650.000 TEU/an
o Trafic CF = 0,34 x 650.000 ≈ 220.000 TEU/an
Acest trafic este asigurat de 3 (trei) linii în Terminalul CF al Constanța South Container Terminal (CSCT).
Se consideră că 20-25% din traficul pe CF este destinat zonei București-Ilfov.
o 220.000 TEU/an x 0,25 = 55.000 TEU/an
Mutarea traficului de containere de pe auto pe CF – ținta este de 30%
o 100.000 TEU/an x 0,3 = 30.000 TEU/an
o Trafic din Vest –
10.000 TEU/an
o

TOTAL = 95.000 TEU/an
Terminalele CF de containere existente în zona București-Ilfov pot prelua cca 12.000 TEU/an.

Principalele terminale CF de containere:
a) ROCOMBI – SA – Str. Gării Cățelu 1-3, Sector 3 București
CFR Marfă deține 20%
Capacitate depozit 2018 TEU
b) TIBBET LOGISTICS – Autostrada A1
Capacitate depozit 6500 TEU
c) T.T.D. Timber SRL
Strada Gării nr. 14 Leordeni
Capacitate depozit 600 TEU
Acești 3 (trei) „operatori” vor derula un trafic de cca 10÷12 mii TEU/an cu tendință de scădere datorită
poziționării.
În concluzie, pentru anul 2025 se consideră pentru BIMH un trafic de containere de (95.000 – 12.000) TEU/an =
83.000 TEU/an
83.000 !"#/$%
= 280 !"#/&'
300 &'()/$%
Garnitură de 50 vagoane/100 TEU
Număr de garnituri pe zi care va deservi Terminalul
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La nivelul anului de perspectivă 2030,
se estimează că viitorul terminal
BIMH va opera 270 TEU/zi. La un
număr de zile de funcționare de
300/an, traficul total anual va fi, la
nivelul anului 2030, de 81.000
TEU/an, urmând să crească în anul
2040 la 114.000 TEU/an. Capacitatea
de operare proiectată este de
140.000 TEU/an=2.100.000 tone/an2,
ținând cont de cele mai bune practici.
Figură 2-3 Trafic feroviar atras de
BIMH
(http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/141001_Raport_MPGT_RO.pdf)
Tabel 2-1. Număr TEU/zi ce urmează a fi operare de BIMH

2

An

2020

2030

2040

TEU/zi

179

270

380

TEU/an

53.700

81.000

114.000

Se poate aproxima 1 TEU = 15 tone
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Printre problemele transporturilor la scara UE care trebuie rezolvate, sunt: preponderența transportului rutier,
poluarea, fragmentarea sistemelor de transport, legături slabe către regiunile periferice, lipsa unor conexiuni
bune între rețelele regionale şi naţionale etc.
Faptul că studiul de față pleacă de la
ipoteza dezvoltării transportului
intermodal în zona de influență a
BIMH, este o ipoteză realistă, se
deduce și din dinamica traficului de
containere în portul Constanța,
conform graficului alăturat. Înainte de
declanșarea crizei economice în anul
2008, în Portul Constanța s-au
manipulat peste 1,4 milioane TEU, în
condițiile în care traficul actual de
containere este de cca. 600.000 TEU,
nivel care s-a păstrat relativ constant
in ultimii 10 ani (in graficul alăturat ax
x reprezintă evoluția in ani, axa y reprezintă evoluția TEU)
Viitorul terminal intermodal București-Ilfov va contribui la dezvoltarea de soluții integrate de transport care vor
genera cerere de transport nouă sau va atrage trafic care în prezent utilizează moduri de transport alternative
(rutier). Poziția strategică a BIMH, în vecinătatea autostrăzii A3, a viitoarei autostrăzi de Centură București dar
și în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă va facilita disponibilitatea unor servicii și facilități
intermodale moderne, ceea ce va contribui la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene de
promovare a modurilor de transport sustenabile, în defavoarea transportului rutier.

Figură 2-2 Propuneri MPGT de
investiții în terminale intermodale
În MPGT recomandă închiderea
terminalului existent de la Bucureștii
Noi și construirea unui nou terminal,
mai extins, de mare capacitate situat
in apropierea drumului de centură și
rețelei de autostrăzi care, pe viitor,
are un potențial de conversie într-un
terminal tri-modal pe Canalul
Dunăre-București, dacă această
conexiune navală va fi construită la
un moment ulterior.

(http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/141001_Raport_MPGT_RO.pdf)
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racordate şi terminale de marfă intermodale. Acestea nu sunt deținute de administratorul infrastructurii
feroviare, serviciile în cadrul terminalelor intermodale fiind asigurate de către alți operatori ai infrastructurilor
de servicii. Condițiile de acces la aceste terminale, precum şi capacitatea disponibilă, sunt stabilite de
proprietar sau de către operatorul infrastructurii de servicii.
În ceea ce priveşte terminalele intermodale de marfă, majoritatea aparține CFR Marfă, care deține 261 de
terminale intermodale. Dintre acestea sunt active doar 8 terminale intermodale: București Sud, Deva, Turda,
Zalău, Bacău, Brașov Triaj, Târgu Mureș Sud şi Suceava.
Cel mai mare terminal intermodal din România funcționează în portul Constanța şi este operat de compania DP
World. Terminalul asigură interfaţarea pentru lanțuri logistice de tip naval-feroviar, în cazul expediţiilor de
dimensiuni mari încărcate în containere (care se transportă terestru în trenuri complete), şi de tip naval-rutier
în cazul expediţiilor de dimensiuni mici (în containere izolate).
Trebuie precizat că anterior anului 1989 calea ferată română a deținut un parc propriu de containere pentru
traficul intern. Dimensiunea acestui parc de containere a fost suficientă pentru a face față întregului trafic
intern de mărfuri transportate intermodal. După anul 1989, pe fondul declinului transportului intermodal, acest
parc nu a mai fost reînnoit iar mentenanţa sa a fost neglijată, motiv pentru care s-a degradat progresiv în ritm
accelerat. În prezent nu mai există acest parc de containere al căii ferate, conform Strategiei privind
dezvoltarea infrastructurii feroviare 2019-2023 (CFR S.A., 2019).
Realizarea Terminalului Intermodal București-Ilfov va conecta zona de influență a regiunii de dezvoltare
București-Ilfov la sistemul de transport intermodal și multimodal din Europa, prin legăturile feroviare către
Portul Constanța, dar și către zonele logistice din Europa de Vest. Faptul că reţeaua feroviară europeană (în
special cea localizată de-a lungul rețelei TEN-T) străbate o mare parte a țărilor Europei înțesate cu rețele de
infrastructură de transport puternic dezvoltate, face posibilă stimularea activității socio-economice din zona sa
de influență în care se află și București, zona logistică multimodală.
În acest sens, este posibilă cooperarea tuturor celor prezenți în zona de influență a BIMH, pentru a se realiza
caracteristicile specifice conceptului de pol logistic: fluența traficului, conexiuni intermodale şi realizarea
transporturilor multimodale, depozite şi centre de concentrare şi distribuție a traficului, centre de întreținere şi
reparații, facilități comerciale, zone libere, centre bancare şi de asigurări, centre şi rețele de IT, sistem de
urmărire şi prognoză hidrometeorologică, reglementări armonizate, rezolvarea în comun a problemelor
ecologice etc.
Realizarea lanțului logistic complet din poartă în poartă şi chiar de la proces tehnologic la proces tehnologic, în
zona de influență a polului logistic București, cere un mediu economic favorabil care să faciliteze corelarea
acțiunilor participanților la transport, începând cu producătorii, intermediarii şi auxiliari ce contribuie la
derularea fazelor logistice şi terminând cu consumatorii finali.

1

Sursa: Studiu privind infrastructura de transport feroviar, Consiliul Național de Supraveghere din domeniul feroviar
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Piața de transport multimodal din Europa este, în prezent, formată din două componente:
a) Transport de la marile porturi maritime din Europa de Nord și de Sud către hinterland
b) Transport continental între diverse origini și destinații din Europa, marea majoritate fiind realizat pe
calea ferată și în mai mică măsură utilizând căile navigabile interioare sau camioanele
Conform Report on Combined Transport in Europe (Jan. 2019), UIC (International Union of Railways), la nivelul
anului 2017, transportul total de containere în Europa a fost de 21,9 milioane TEU (253,4 milioane tone), din
care:
o 12,1 milioane TEU reprezintă transport domestic (intern), din care :
·
o

7,6 mil TEU reprezintă transport maritim

· 4,5 mil TEU reprezintă transport continental
9,8 milioane TEU reprezintă transport internațional, din care :
·

3,3 mil TEU reprezintă transport maritim

·

6,5 mil TEU reprezintă transport continental

Conform UIC, procentul transportului intermodal pe calea ferată a crescut constant în intervalul 2005-2016 de
la 16,5% la 21,6%, cu cotele de piață pe țări variind între 1% și 57%, România deținând o cotă de piață a
transportului feroviar de containere de doar 4%.
În intervalul 2015-2017, transportul de containere neînsoțite:
o A crescut cu 1,6% în termeni de TEU, de la 262.407 teu/an la 266.521 teu/an
o A scăzut cu 0,3%, de la 3.163.094 la 3.154.527 tone/an
Rezultă că masa medie a containerelor a scăzut în România de la 12,05 tone/TEU în anul 2015 la 11,83
tone/TEU în anul 2017, ceea ce reflectă o creștere a ponderii transportului de containere goale.
Aproape 60% din containerele transportate în anul 2017 pe calea ferată pentru România (doar transportul
internațional) au avut ca origine sau destinație Belgia, Austria sau Germania.
Potrivit POIM, transportul intermodal nu este foarte dezvoltat în România cu excepția transportului de
containere din portul Constanța, în special din cauza dificultății de a identifica amplasamente adecvate şi
moderniza terminalele de transport intermodal de mărfuri. Infrastructura terminalelor intermodale existente
(majoritatea publice) este veche, sistemele sunt depășite și nu sunt adaptate la evoluția cererii.
Numărul limitat și capacitatea terminalelor actuale de marfă restrânge posibilitatea de a atrage noi piețe care
să permită transportului feroviar să concureze mai eficient cu transportul rutier, mai ales pentru fluxurile
intermodale. Acest lucru a dus la evoluția defavorabilă a transportului de mărfuri în containere în România, în
comparație cu tendințele mondiale.
Luând în considerare potențialul de creștere al transportului containerizat (cu 70% până în 2020), MPGT
identifică necesitatea de dezvolta trei terminale trimodale, localizate strategic: Galați, Giurgiu și Drobeta.
Acestora li se adaugă modernizarea altor terminale intermodale localizate în interiorul țării, printre care cel
mai important este localizat în municipiul București, în vecinătatea Autostrăzii de Centură București. Având în
vedere că terminalele intermodale sunt operate mai eficient de către sectorul privat (oferind condiții de
operare, personal, costuri și tehnologie și echipamente de manipulare moderne), MPGT recomandă ca
terminalele intermodale să fie operate pe baze comerciale care oferă operatorilor și clienților flexibilitate în
funcție de nevoi.
După anul 1989, în urma trecerii la economia de piaţă, transportul containerizat al mărfurilor a început să
piardă din importanţă. Ulterior, începând din 2007, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană,
strategia naţională din domeniul transporturilor a fost adaptată în conformitate cu legislația europeană,
punându-se accent pe transportul intermodal de marfă şi, implicit, pe dezvoltarea terminalelor intermodale.
În prezent, pe lângă linii publice de încărcare/descărcare, rampe, magazii şi linii industriale existente în stații,
care deservesc transportul feroviar de marfă, la reţeaua Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”SA sunt
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costurile iar în prezent o macara poate descărca o pereche de containere într-un interval de timp de două
minute, având o masă de 30 tone mărfuri, în timp ce metoda tradițională implicată manipularea unei tone la o
singură operațiune. Acest lucru indică faptul că timpul de întoarcere a navelor s-a redus cu mai mult de o
jumătate iar costurile de transport au scăzut semnificativ. Containerele pot transporta cele mai multe tipuri de
bunuri și este posibil să fie utilizate containere speciale menite pentru bunurile care au cerințe specifice de
transport, precum unitățile frigorifice sau containerele pentru transportul lichidelor. Reducerea timpului de
manipulare per tonă și alte îmbunătățiri au dus la reducerea costului de transport ceea ce face ca transportul în
containere să fie mai atractiv. Dezvoltarea de trenuri de transport de marfă intermodale, adică trenurile de
containere, este legată de mai mulți factori importanți precum:
o o rețea de terminale moderne, bine localizate și eficiente;
o material rulant modern;
o timpi de deplasare atractivi;
o servicii fiabile; și
o costuri competitive.
Dacă unul din acești factori prezintă deficiențe, atunci companiile de transport și agenții de expediere vor fi
interesați de moduri alternative, cum ar fi transportul rutier. Cu excepția unui număr redus de terminale
operate privat, infrastructura este veche, sistemele sunt depășite și nu sunt adaptate la evoluția cererii. Din
cele 26 de terminale aparținând CFR Marfă, o parte au fost închise, nouă sunt utilizate pentru depozitare pe
perioadă lungă iar restul de 12 operează sub capacitate. Rulajul total al acestor terminale a fost de doar
22.000 UTI în anul 2011. România a beneficiat de investiții limitate în terminalele private în comparație cu alte
țări din Europa, în special din cauza dificultăților din alte sectoare ale economii care limitează dezvoltarea
transportului de marfă containerizată. Lipsa finanțării alocate pentru înlocuirea macaralelor din terminale,
modernizarea platformelor din stațiile de triaj, adoptarea sistemelor și procedurilor de lucru moderne, la care
se adaugă efectele timpilor de parcurs mari și calitatea deficitară a serviciilor au împiedicat dezvoltarea
operațiunilor cu trenuri intermodale.
Transportul intermodal din România se axează pe transportul de containere. În prezent este dezvoltat la un
nivel redus, având un singur terminal major în Portul Constanța, iar 80% din totalul transportului intermodal
existent se desfășoară prin terminalele acestui port. Sunt peste 50 de ani de la apariția transportului
containerizat, iar logistica acestuia s-a schimbat scăzând în mod dramatic costurile de transport. Rezultă astfel
că transporturile care nu puteau fi efectuate sau erau foarte scumpe în urmă cu câțiva ani, acum sunt posibile
în întregime.
Beneficiile transportului containerizat includ:
o Uniformizarea tipului de mărfuri într-un format standard care facilitează planificarea mai eficientă și eficace
a sarcinilor.
o Echipamentul de operare este același pretutindeni, ceea ce permite descărcarea mai eficientă a
containerelor, reducerea riscului de scurgere a mărfurilor și a volumului de muncă necesară.
o Siguranță îmbunătățită întrucât containerele sunt sigilate la sursă și sunt mai puțin susceptibile de a fi supuse
furtului decât în cazul mărfurilor vrac standard.
o Containerele pot fi adaptate cerințelor speciale în funcție de tipul de mărfuri, cum este cazul unităților
frigorifice pentru transportul bunurilor în regim de temperatură controlată, sau a mărfurilor lichide
transportate în rezervoare.
Transportul containerizat presupune un volum mare de mărfuri de escală în porturi și timpi limitați de
manevrare pentru tonele de mărfuri. Creșterea eficienței a contribuit la reducerea costurilor de transport, ceea
ce a determinat companiile să considere transportul containerizat un mod de transport atractiv. De asemenea
costul de achiziționare a produselor de către consumatori sunt mai reduse. Întrucât volumul mărfurilor
containerizate a crescut la 18.000 TEU (Unitate echivalentă a douăzeci de picioare) economiile la scală au dus
la scăderea costurilor. În comparație cu navele de transport mărfuri generale navele cu mărfuri containerizate
pot fi descărcate cu ușurință, iar manevrarea în port este, de asemenea, mai eficientă.
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autoutilitarele, camioanele și autobuzele produc peste 70% din emisiile totale de gaze cu efect de seră din
transport. Restul provine în principal din transport maritim și aviație.
De asemenea, transportul continuă să fie o sursă semnificativă de poluare a aerului, în special în orașe.
Poluanții atmosferici, cum ar fi particulele (PM) și dioxidul de azot (NO2), dăunează sănătății umane și
mediului. Deși poluarea aerului din transporturi a scăzut în ultimul deceniu datorită introducerii standardelor
de calitate a combustibilului, a standardelor EURO de emisii ale vehiculelor și a utilizării tehnologiilor mai
curate, emisiile de poluanți în atmosferă sunt încă foarte ridicate.
Zgomotul reprezintă de asemenea o problemă majoră atât din punct de vedere al mediului, cât şi al sănătății
umane, asociată sectorului de transport. Traficul rutier este cea mai importantă sursă de zgomot. Traficul
aerian și căile ferate sunt, de asemenea, surse importante de zgomot.
Mai mult, infrastructura de transport are un impact negativ asupra peisajului, deoarece fragmentează zonele
naturale, cu efecte semnificative asupra animalelor și plantelor.
Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București-Ilfov (http://pmud.ro/), în prezent această
zonă se confruntă cu o situație îngrijorătoare în ceea ce priveşte poluarea fonică, a aerului și a apei. În
București și Ilfov, poluarea aerului are un caracter specific deoarece zonele rezidențiale se află în imediata
apropiere a zonelor industriale şi de trafic din București. În plus, traficul vehiculelor reprezintă o sursă de
poluare semnificativă, mai ales de-a lungul rețelei naţionale care se conectează la București, precum şi din
cauza traficului mașinilor grele pe șoseaua de centură. PMUD estimează că în zona București – Ilfov aprox.
1.161.436 de persoane sunt expuse la niveluri de zgomot de peste 60dB (A) datorate traficului rutier, aprox.
3874 de persoane sunt expuse la un nivel de zgomot mai mare de 60dB (A) datorat traficului feroviar şi aprox.
16.409 de persoane sunt afectate de un nivel de zgomot peste 60dB (A) datorat traficului aerian.
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind
evoluția cererii, în scopul justificării necesității şi dimensionării obiectivului de investiții
A fost realizată o analiză detaliată a cererii de transport, atașată ca și anexă la prezentul memoriu tehnic. În
continuare este atașat un rezumat al acestei analize.
Regiunea București-Ilfov, cu o populație de 11,8% din totalul la nivel național, deține o pondere de 26,6% din
PIB-ul național. Municipiul București, cu o populație de 79,2% din totalul la nivelul regiunii de dezvoltare
București-Ilfov, deține o pondere de 90% din PIB-ul la nivelul regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
O analiză a condițiilor de circulație pe centura existentă a municipiului București arată că majoritatea
sectoarelor operează în apropierea sau peste capacitatea de circulație (sectoarele A1-DN7, A3-DJ200, DN2DN4, DN5-DC19 și DN6-DJ601) în timp ce pentru sectoarelor, raportul debit: capacitate este mai mare de 70%,
ceea reflectă o rezervă de capacitate de circulație mai mică de 30%.
Analiza fluxurilor de trafic a arătat că, în fiecare zi, în municipiul București “intră” cca. 15.000 vehicule
comerciale ușoare (furgonete, codificate LGV=light goods vehicles) și cca. 20.500 camioane grele (HGV=heavy
goods vehicles), ce transportă aproximativ 280.000 tone mărfuri, trafic mediu zilnic anual. Volumul anual de
mărfuri transportat din exteriorul municipiului București către destinațiile finale din interiorul inelului de
centură este estimat la un total de 102 milioane tone, la nivelul anului 2017. O analiză a traficului de camioane
care utilizează DNCB arată că volumul mediu de mărfuri care tranzitează drumul de centură este de cca. 90.000
tone/zi, ceea ce determină un trafic anual total de 33 milioane tone pe an, care deservește zonele logistice de
pe inelul de centură al municipiului București.
Transportul intermodal reprezintă viitorul pentru transportul feroviar de marfă modern. La nivel global există o
tendință de creștere a transportului de marfă containerizată. Containerele au un format standard care permite
companiilor de transport de la nivel global (precum și altor companii de transport) să își planifice încărcătura
într-o manieră cât mai eficientă. În plus și manipularea echipamentului este similară și reduce pierderile
precum și nevoia de forță de muncă. De asemenea, acest lucru reduce probabilitatea de apariție a furturilor,
deoarece containerele sunt sigilate la expediere. Automatizarea operațiunilor de operare a redus semnificativ
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Mare parte din mărfurile de larg consum sunt transportate din Constanta spre interiorul tarii, inclusiv in zona
București- Ilfov cu containere, transportul facandu-se atât cu auto, cat si pe cale ferata, in prezent in proporții
aproximativ egale.
Transportul mărfurilor cu auto pe distante mai mici de cca 150 km este mai ieftin decât cel pe cale ferata, dar
un transport de marfa pe distante mai mari de 150-200 km este mai ieftin pe cale ferata., conform analizelor
efectuate in MPGT.
Daca ne referim la zona București- Ilfov lipsa unor Terminale Multimodale a avut drept consecința creşterea
traficului de mărfuri derulat cu mijloace de transport auto si amplasarea zonelor logistice in imediata
vecinătate a principalelor artere de circulație, respectiv autostrada A1 si “șoseaua de centura” a Bucureștiului.
Efectul acestei situații este un trafic auto peste capacitatea autostrăzii A1 la intrarea/ ieșirea in si din București
pe o lungime de cca 20- 25 km si pe întreaga lungime a șoselei de centura a Bucureștiului si in special pe
tronsoanele de Sud-Est ale acesteia, intre A1 si A2
Infrastructura rutiera:
In momentul de fata, având in vedere faptul ca multimodalul urmează a fi implementat, nu putem vorbi de o
infrastructura rutiera existenta, care sa faciliteze legătura dintre acesta si reţeaua de transport rutier existenta.
In aceeași idee, nu putem vorbi despre deficiente ale infrastructurii rutiere, care leagă multimodalul ce
urmează a se implementa, de reţeaua de transport rutier existenta.
Reţeaua de drumuri necesara pentru a realiza legătura multimodalului cu reţeaua existenta majora de
transport rutier, este o consecința a implementării multimodalului, iar factorii care determina necesitatea si
oportunitatea implementării multimodalului sunt de natura socio-economica.
Având in vedere cele de mai sus, se poate vorbi de deficiente, doar la nivel macro, studiind reţeaua de transport
existenta in zona, starea tehnica a acesteia, legăturile (nodurile rutiere) existente si de perspectiva, precum si
impactul pe care îl va avea implementarea multimodalului asupra reţelei existente de transport rutier.
Daca descongestionam anumite zone prin realizarea proiectului si atragerea traficului in acesta zona, putem
vorbi si de o îmbunătățire a traficului (viteze de deplasare, timpi de așteptare, etc) si a mediului (zgomot, praf,
noxe) la nivel macro in zona București -Ilfov). Se poate lega acest aspect si de faptul ca va creste transportul pe
CF si atunci scade traficul auto, rezultând o îmbunătățire in trafic si mediu.
Toate aceste aspecte, vor fi puse in evidenta in urma realizării analizei cererii de trafic, care împreuna cu acest
studiu de prefezabilitate si cu analiza cost-beneficiu aferenta, vor determina in final necesitatea investiției,
costurile si beneficiile aferente investiției, amortizarea investiției, riscurile acesteia, impactul asupra
infrastructurii existente, impactul asupra mediului, baza ori datele tehnice minime de implementare a
obiectivului ce urmează a se finanța, precum si constrângerile de natura tehnica care pot apărea pe parcursul
dezvoltării proiectului.
Transportul joacă un rol vital în societate și economie. Calitatea vieții depinde de un sistem de transport
eficient și accesibil. În același timp, transportul reprezintă o presiune importantă asupra mediului și contribuie
la schimbările climatice, poluarea aerului și zgomot. De asemenea, ocupă suprafețe importante de teren și
contribuie la extinderea urbană, la fragmentarea habitatelor și la impermeabilizarea suprafețelor.
Transportul consumă o treime din toată energia finală la nivelul Uniunii Europene. Cea mai mare parte a
acestei energii provine din petrol. Aceasta înseamnă că transportul este responsabil pentru o mare parte din
emisiile de gaze cu efect de seră și contribuie major la schimbările climatice. În timp ce majoritatea celorlalte
sectoare economice, precum producția de energie electrică și industria, și-au redus emisiile începând cu 1990,
cele provenite din transporturi au crescut. Ele reprezintă acum mai mult de un sfert din totalul emisiilor de gaze
cu efect de seră din UE. În prezent, nu este vizibilă o inversare a acestei tendințe. Acest lucru face ca sectorul
transporturilor să constituie un obstacol major în realizarea obiectivelor UE de protecție climatică. Mașinile,
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2.2. Analiza situației existente şi identificarea deficiențelor
Județul Ilfov înconjoară
municipiul București formând
regiunea București- Ilfov.
Aceasta regiune se învecinează
cu județele Prahova, Buzău,
Ialomița, Călărași, Giurgiu si
Dâmbovița. Intre regiunea
București- Ilfov si județele
limitrofe dar si intre acestea si
restul județelor din Romania
sunt si importante relații
comerciale.
Relațiile comerciale implica si o
reţea importanta de logistica
bazata pe o reţea de transport.
Reţeaua de transport se bazează
pe o infrastructura de transport.
Aglomerările urbane generează
in prezent un trafic auto foarte
intens care este greu suportat de
infrastructura rutiera existenta.
Regiunea București-Ilfov are
populația concentrata in
proporție de peste 90% in mediul
urban si numai cca 10% in
mediul rural.
Asigurarea bunurilor de larg consum pentru locuitorii municipiului București, dar si pentru cei din localitățile
limitrofe este o problema esențiala.
După 1990 modul de desfacere si comercializare a produselor de larg consum s-a schimbat radical. Daca
înainte de 1990 comerțul avea un caracter distributiv cu magazine multe si mici, in prezent desfacerea
produselor de larg consum se face in mare măsura prin hipermarcheturi care atrag după sine un trafic sporit de
persoane si autoturisme.
Dezvoltarea reţelei de infrastructura pentru transport nu a ținut “pasul” cu schimbările provenite in modul de
aprovizionare si comercializare al mărfurilor. Astfel, depozitele si parcurile logistice s-au dezvoltat adiacent
arterelor de circulație existente, respectiv autostrada A1 si șoseaua de centura a Bucureștiului.
Zona de Sud a liniei de centura intre autostrada A1 si autostrada A2, si intre drumul European E85 (DN2) si
autostrada A2 (zona de Nord- Est), șoseaua de centura are numai cate o banda pe sens.
Transportul mărfurilor in interiorul tarii se face preponderent cu mijloace de transport auto si pe cale ferata.
După 1990 traficul de mărfuri derulat pe calea ferata a scăzut si a crescut traficul pe auto. Asta in condițiile in
care traficul total de mărfuri a scăzut. Acest fenomen se datorează atât faptului ca economia si in special
industria României a cunoscut transformări majore, dar si faptului ca modernizarea si dezvoltarea
infrastructurii de cale ferata a rămas in urma dezvoltării infrastructurii pentru transportul auto.
In perioada de după 1990 transportul mărfurilor se face din ce in ce mai mult cu containere, iar rata de
containerizare a mărfurilor este in continua creștere. Principala poarta pentru comerțul exterior al României
este portul Constanta, unde in anul 2004 a fost pus in funcțiune cel mai mare Terminal de Containere (cel mai
complex Terminal Multimodal) din Romania.
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Consiliul Județean Ilfov alături de Banca Mondială au demarat procesul de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare a Județului Ilfov pentru perioada 2020-2030 prin intermediul căreia vor fi stabilite principalele
acțiuni strategice menite să asigure și să îmbunătățească procesul de dezvoltare socio-economică a județului.
Proiectul “Bucharest-Ilfov Multimodal Hub” este considerat proiect strategic pentru evoluția economică și
socială a județului Ilfov în perioada de referință, având potențialul de a aduce o contribuție însemnată la
dezvoltarea economică a României.
În vederea asigurării finanțării acestui proiect, Consiliul Județean Ilfov va întreprinde demersuri de a obține atât
finanțări nerambursabile prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene aferente ciclului
financiar multianual 2021-2017, cât și prin utilizarea instrumentelor de finanțare rambursabile, puse la
dispoziție de către instituțiile financiare internaționale precum Banca Europeană de Investiții sau Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. De asemenea, prin intermediul campaniilor de promovare se va
încerca obținerea sprijinului investitorilor din mediul privat având în vedere faptul că proiectul BIMH va
produce efecte benefice pentru o categorie însemnată de antreprenori din multiple domenii de activitate.
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Strategia de dezvoltare Ilfov 2020
(http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=251&lang=ro)
Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, Orizont 2020, a fost
elaborată în perioada aprilie – august 2013, într-o perioadă
importantă pentru stabilirea cadrului strategic la nivel
național și european. Anul 2013 a fost unul determinant în
trasarea unui nou ciclu de programare pentru perioada
2014-2020, ceea ce implică atât definirea și asumarea unor
obiective generale la nivel de UE și țară, precum și agrearea
unor priorități și alocări financiare specifice.
Strategia Europa 2020 este documentul strategic principal
ce va orienta cadrul general de programare pentru perioada
următoare. Prin intermediul acestei strategii, Uniunea
Europeană își propune să devină o economie inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii. Strategia constă în cinci
obiective principale ce țin de ocuparea forţei de muncă,
inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia.
Statele membre, inclusiv România, au responsabilitatea de
a transpune aceste ținte europene în ținte naționale (vezi
tabelul de mai jos) și de a adopta propriile strategii și
programe naţionale menite să contribuie la îndeplinirea
acestora.
Include ca și obiectiv specific construcția Nodului intermodal
de transport marfă şi pasageri Otopeni – Tunari - Moara Vlăsiei (cod M3.135), în cadrul obiectivului strategic III
– Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate pentru rezidenții și mediul de afaceri in județul Ilfov,
obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea sistemului de transport la nivel intra și interjudețean, Măsura 3.1.3
Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier.
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2.1.3

Cadrul strategic local si regional

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov (http://pmud.ro/)
Include ca investiție prioritara realizarea unui
terminal intermodal de transport in zona Ilfov,
la un cost estimat de cca. 90 mil. Euro.
Obiectivele operaționale pentru serviciile de
transport feroviar din PMUD includ:
1. Servicii feroviare naţionale: Asigurarea de
acces şi distribuție în întreaga regiune, prin
conexiuni intermodale cu sistemul feroviar
naţional. Acest lucru este un element cheie
pentru creşterea economică a regiunii prin
furnizarea unei bune conexiuni naţionale şi
internaționale. Aceasta ar include:
a. În legătură cu planurile naţionale feroviare,
definirea de noduri feroviare în București.
b. Conectivitate îmbunătățită a gărilor active din
București prin îmbunătățirea transportului
public urban, asigurând accesul ușor şi
convenabil la destinațiile finale din oraș.
c. Identificarea pașilor pentru a îmbunătăți
mediul pietonal, siguranţa şi securitatea pentru
pasagerii care se deplasează între sisteme în şi
în jurul stațiilor de tren.
d. Sublinierea pașilor pentru realizarea
sistemului integrat de taxare.
e. Considerarea gărilor ca locații potențiale
pentru noduri de transport public în județul
Ilfov.
2. Servicii de transport feroviar regional: Evaluarea viabilității oportunităților oferite de modernizările legăturilor
feroviare naţionale pentru servicii de transport feroviar regional sau servicii pentru navetiști între Ilfov şi
București. Aceasta ar putea include:
a. pași pe termen scurt, cum ar fi frecvențele îmbunătățite pe trasee, cu viteze comerciale rezonabile
b. obiective pe termen lung pentru crearea unei rețele suburbane / regionale de servicii feroviare, definirea
îmbunătățirilor reţelei şi planul de servicii pentru serviciile regionale, în diferite scenarii de dezvoltare a reţelei
naţionale.
d. politici complementare: CSP, integrarea tarifelor, conectivitate intermodală, integrarea cu autoritatea de
transport metropolitană.
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o Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de
mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii de condiţii optime pentru transportul naval de mărfuri,
inclusiv achiziția de instalații portuare şi alte echipamente
Prin măsurile propuse de asigurare a facilităților moderne şi serviciilor aferente pentru manipularea adecvată a
mărfurilor în terminalele intermodale și în porturi se așteaptă o creștere a atractivității transportului
intermodal, reflectată într-un volum aproximativ dublu de marfă manipulat în terminalele intermodale și în
porturi, conform previziunilor rezultate din rularea MNT.
Tipuri de beneficiari specifici OS 2.4. sunt administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile,
autorităţile publice locale, operatori portuari, operatori de terminale intermodale.
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Figura 10: Potențialul logistic al României: Sursa: http://dahar.eu/sites/all/files/imagecache/gallery-preview/maps/878.png

MPGT a planificat reţeaua terminalelor publice de mărfuri, amplasată echilibrat la nivelul reţelei naţionale,
care să asigure un acces nediscriminatoriu al operatorilor logistici, integratori de servicii feroviare – rutiere, şi
feroviare – fluviale/rutiere, plecând de la fluxurile de marfă pe teritoriul național. Analiza a luat în considerare
următoarele elemente: conectivitatea cu alte moduri, distribuția geografică a punctelor de intrare a mărfii în
România (porturi) și centrele de populație, rețeaua curentă de cale ferată și drumuri, fluxurile curente și
potențiale de trafic containerizat, aria de acoperire a unei curse de mașini de marfă.

Dezvoltarea terminalelor intermodale se poate face prin acțiuni de modernizarea şi reabilitare a terminalelor
existente sau prin deschiderea de noi terminale. Amplasamentele vechilor terminale intermodale pot constitui
o bază eficientă de plecare pentru anumite locații – cu condiția ca regimul juridic al acestora să permită
licitarea competitivă a operării şi accesul deschis și nediscriminatoriu al utilizatorilor.
Un element cheie pentru a asigura eficienţa operării terminalelor finanţate prin program este condiţia strictă a
licitării competitive a operării terminalelor – de preferat simultan cu proiectarea şi construcţia.
Investițiile la nivelul porturilor, atât cele situate pe rețeaua TEN-T, cât și cele situate pe alte rețele, vor asigura
o infrastructură modernă cu rol în creșterea utilizării transportului naval, atât pentru marfă, dar în anumite
situații, și pentru pasageri, în zonele unde transportul naval reprezintă o modalitate importantă de deplasare.
Tipuri de acțiuni specifice OS 2.4 sunt:
o Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea instalațiilor şi echipamentelor de
transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar şi fluvial
şi reducerea blocajelor în terminalele multimodale
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Strategia: creşterea atractivității transportului intermodal pentru atragerea unui volum crescut de mărfuri
manipulat în terminale intermodale (inclusiv în porturi) prin dezvoltarea capacității terminalelor intermodale şi
a porturilor, complementar investiţiilor promovate prin CEF şi Fondul de Coeziune.
În cadrul POIM, proiectele de construcție sau modernizare a terminalelor intermodale sunt eligibile în cadrul OS
2.4. Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi.
La nivelul european, se pune accent pe transportul intermodal, acesta fiind văzut ca o soluție de mobilitate
sustenabilă, prietenoasă cu mediul și eficientă din punct de vedere al resurselor, în special pentru transportul
de marfă.
Conform analizei din MPGT, transportul intermodal în România are un potențial semnificativ de creștere ca
urmare a caracterului competitiv al prețurilor logistice, precum și datorită, poziției geografice. România este în
competiție cu multe ţări din sudul şi estul Europei ca şi poartă de intrare a mărfurilor în Europa, având în
vedere proximitatea cu Canalul Suez în timpi de navigare şi poziționarea sa pe rutele est-vest şi a portului
Constanța pe Coridorul TRACECA (“Silk route”). Această poziție asigură avantaje României în operarea
serviciilor RO-RO în Marea Neagră (de ex. cu Turcia şi Georgia), în special din perspectiva economiilor de timp şi
reducerii impactului asupra mediului.
În prezent, reţeaua de terminale intermodale existente cuprinde terminalele publice ale CFR Marfă și porturile
care au activități intermodale asociate. Totodată, în prezent funcționează 13 operatori privați, unele dintre
aceste terminale private fiind specializate (e.g. pentru produse petroliere).
Stimularea utilizării modurilor de transport sustenabile în corelare cu investițiile în dezvoltarea coridoarelor
feroviare şi a transportului naval depinde în mare măsură și de dezvoltarea terminalelor intermodale care să
permită transferul mărfurilor în condiţii de siguranță şi eficienţă.
Analiza potențialului logistic, efectuata în cadrul proiectului DAHAR, indică numeroase posibilități pentru
transportul intermodal, ex. produsele chimice, cele din industria auto şi metalurgica, mașini si alimente etc.,
care se pretează să fie transportate folosind conexiuni intermodale, ca mărfuri containerizate, beneficiază de
soluții intermodale atât în aspectele legate de manipulare cat și costuri. Analiza cererii va aborda problema
creșterii acestui potențial de soluții intermodale, transferând transportul rutier pe distanțe lungi, pe alte tipuri
de transport, respectiv pe cale ferata si pe apa.
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rutiere, evitarea riscului de închidere a drumurilor pentru reparații capitale, reducerea impactului asupra
mediului.
Deficitul de infrastructură se reflectă într-o mobilitate redusă, conectivitate insuficientă la nivelul anumitor
regiuni, trafic de tranzit ridicat la nivelul a numeroase localități, timpi mari de așteptare la trecerea frontierei.
O serie de tronsoane aferente rețelei TEN-T rutiere nu sunt construite la standarde corespunzătoare nivelului de
trafic și conexiunii pe care trebuie să o asigure, ceea ce face ca principalele rute de transport să fie
caracterizate de timpi mari de parcurs. Aceasta conduce la o slabă interconectare a principalelor centre
economice şi urbane şi cu alte noduri de transport intermodal, cum ar fi porturile şi aeroporturile. Anumite zone
prezintă o accesibilitate deficitară la rețelele de transport, fiind necesare investiții în continuare la nivelul
drumurilor naționale și pentru construcția variantelor de ocolire pentru devierea tranzitului prin localități.
În plus, infrastructura vamală și de acces la trecerea frontierei conduce la întârzieri excesive la punctele de
ieșire din țară, în perioade aglomerate timpii de staționare pentru transportatorii de marfă fiind cuprinse între
3 şi 7 ore la ieșire (Studiu de consultanță şi analiză financiară accesare fonduri europene de securizare
transfrontalieră, ANAF,
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Raport_performanta_2017_26032018.pdf)
SIGURANȚA ȘI SECURITATE. România prezintă cea mai ridicată rată a accidentelor rutiere între SM. Rata
mortalității generate de accidentele rutiere este extrem de ridicată, România înregistrând un număr de 92
decese la 1 mil. loc. față de media UE de 52 în 2013 (locul 28 din 28, conform CARE), la o medie anuală a
accidentelor rutiere de 27.118 în perioada 2007-2012 (prelucrare AECOM date Poliția Rutieră).
În ceea ce privește transportul intermodal, POIM declară că acesta nu este foarte dezvoltat în România cu
excepția transportului de containere din portul Constanța, în special din cauza dificultății de a identifica
amplasamente adecvate şi moderniza terminalele de transport intermodal de mărfuri. Infrastructura
terminalelor intermodale existente (majoritatea publice) este veche, sistemele sunt depășite și nu sunt
adaptate la evoluția cererii.
Numărul limitat și capacitatea terminalelor actuale de marfă restrânge posibilitatea de a atrage noi piețe care
să permită transportului feroviar să concureze mai eficient cu transportul rutier, mai ales pentru fluxurile
intermodale. Acest lucru a dus la evoluția defavorabilă a transportului de mărfuri în containere în România, în
comparație cu tendințele mondiale.

Nevoi de dezvoltare: identificarea și dezvoltarea unei rețele de terminale intermodale moderne și competitive
menite să stimuleze transportul intermodal
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În ceea ce privește ansamblul sistemului de transport, Raportul privind definirea problemelor, parte a MPGT
(2021-2030), evidenţiază creşterea constantă a ponderii transportului rutier şi a declinului cotei de piaţă a
transportului feroviar, chiar dacă poziţia transportului feroviar şi fluvial de marfă a înregistrat evoluţii pozitive
pe parcursul ultimilor ani. Totodată, în scenariul de bază, MNT evidențiază creșterea cererii de călătorie pentru
transportul rutier și aerian, și o scădere pentru transportul feroviar, în timp ce pentru marfă, se preconizează o
creștere a cererii pe toate modurile, prioritățile de finanțare propuse luând în considerare aceste tendințe.
TRANSPORTUL RUTIER. România se situează pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte nr. de km de
autostradă la 100.000 loc. (2,7 față de 15,25 în Ungaria sau 7,3 în Bulgaria). (vezi
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/investments-infrastructure/qualityroads_en#2018).
La începutul anului 2014, 644 km din lungimea reţelei de transport rutier de interes naţional, de 16.887 km, era
la nivel de autostradă (Eurostat). „România avea, anul trecut, numai 823 de kilometri de autostrăzi,
reprezentând 4,6% din totalul drumurilor naţionale, şi de aproape 34 de ori mai mulți kilometri de drumuri
pietruite şi de pământ, respectiv 28.247 kilometri, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică”
(https://www.caleaeuropeana.ro/romania-pe-ultimul-loc-in-ue-in-privinta-investitiilor-in-infrastructurarutiera-ins-doar-46-din-totalul-drumurilor-nationale-din-romania-sunt-autostrazi/)
Conform analizei MPGT, problemele sectorului rutier sunt complexe: întreţinerea inadecvată, deficitul de
infrastructură, siguranţa traficului și guvernanța.
ÎNTREȚINERE INADECVATĂ. Numai 50% din reţeaua naţională este considerată a fi de calitate bună, 30% de
calitate medie, 20% de calitate slabă, iar peste 60% din reţeaua de drumuri naţionale are perioada de viaţă
expirată, din cauza lipsei fondurilor adecvate pentru întreținere și nerespectării regulilor privind greutatea pe
osie. România se situează pe locul 137 din 142 de ţări analizate prin prisma calității infrastructurii rutiere
(Raportul "Competitivitatea Globală (2011-2012)", Forumul Economic Mondial - Sinteza Raportului
Competitivităţii Globale 2011-2012 publicat de Forumul Economic Mondial (WEF)). O reţea de drumuri bine
întreținută contribuie la reducerea costurilor utilizatorilor, riscului de accidente şi îmbunătățirea siguranței
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— Implementarea, până în 2030, a unei „rețele primare” TEN-T multimodale și complet funcționale la
nivelul întregii UE, a unei rețele de calitate înaltă și de mare capacitate până în 2050 și a unui set
corespunzător de servicii de informații.
— Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință
la rețeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate
corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi
navigabile interioare.
Creșterea eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii, cu ajutorul sistemelor de informații și al
stimulentelor bazate pe piață
— Implementarea infrastructurii modernizate de gestionare a traficului aerian (SESAR) în Europa până în
2020 și finalizarea Spațiului aerian european comun. Implementarea unor sisteme echivalente de gestionarea a
transportului terestru și pe apă (ERTMS, ITS, SSN și LRIT, RIS). Lansarea Sistemului Global de Navigație prin
Satelit European (Galileo).
— Instituirea, până în 2020, a unui cadru pentru un sistem european de informare, gestionare și plată
aplicabil transportului multimodal.
— Apropierea de obiectivul „zero decese” în transportul rutier până în 2050. În această perspectivă,
obiectivul UE este acela de a reduce la jumătate numărul victimelor accidentelor rutiere până în 2020.
Garantarea poziției de lider mondial a UE în materie de siguranță și securitate a transportului pentru toate
modurile de transport.
— Realizarea de progrese în direcția aplicării principiilor „utilizator-plătitor” și „poluator-plătitor” și
întărirea angajamentului sectorului privat în ceea ce privește eliminarea denaturărilor, inclusiv a subvențiilor
prejudiciabile, generarea de venituri și asigurarea finanțării pentru investițiile viitoare în transporturi.”
România elaborează MPGT cu orizont 2030, care furnizează elementele necesare prioritizării nevoilor de
dezvoltare din sector. În cadrul MPGT a fost elaborat MNT (Modelul Național de Transport) ca instrument de
analiză a opțiunilor de investiție și politicilor de intervenție, prin modelarea transportului intern și internațional,
atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri, luând în considerare problemele actuale ale sistemului de transport
şi prognozele privind variațiile cererii de transport şi condițiile de operare a rețelelor pentru 2020.
Pe baza unei analize multicriteriale, MPGT propune o listă de proiecte prioritare pentru dezvoltarea sistemului
de transport până în 2030 pentru toate modurile de transport. MPGT răspunde cerințelor privind
condiționalităţile ex-ante aplicabile sectorului transport în cadrul OT7. Deşi elaborarea MPGT s-a realizat în
paralel cu elaborarea AP şi POIM, acestea au luat în considerare rezultatele intermediare.
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POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului,
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la
Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin finanțarea a 4 din cele 11
obiective tematice din Regulamentul nr. 1303/2013:
· OT4, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de eficienţă energetică,
introducerea tehnologiilor de tip smart.
· OT5, prin finanțarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite să atenueze şi
să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacitații de intervenții în domeniu
· OT6, prin promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat al deșeurilor,
protecția biodiversității şi monitorizarea calității aerului
· OT7, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, precum şi transportul
de energie
Nevoile de dezvoltare adresate prin POIM vizează următoarele caracteristici ale domeniilor finanțate:
·

Infrastructură de transport deficitară, conectivitate redusă și servicii necompetitive.

Calitatea și serviciile oferite de infrastructura de transport în România continuă să rămână sub nivelul SM, din
cauza insuficientei finanțări, gradului de uzură și managementului deficitar, cu efecte negative asupra
accesibilității regiunilor României la piețe internaționale și nivelului intern de competitivitate.
În contextul noii politici europene în domeniul transporturilor ( a se vedea si
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_RO.pdf ) ce prevede
realizarea unei reţele europene integrate orientată spre dezvoltarea unei reţele centrale, cu termen de
finalizare 2030, şi a unei reţele globale ce va susține reţeaua centrală, cu termen de finalizare 2050, România
va trebui să continue investițiile în infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor
multimodale transnaţionale care traversează România, Rin-Dunăre și Orient/Est-Mediteranean, și corelat cu
prioritățile naţionale specifice.
In documentul „Analiză panoramică: Către un sector performant al transporturilor în UE: provocările care
trebuie abordate”, 2018, se face referire astfel:
„ Anexa II – Cele zece obiective ale UE pentru un sistem de transport competitiv și eficient din punct de
vedere al resurselor
Dezvoltarea și implementarea combustibililor și a sistemelor de propulsie sustenabile
— Înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în mod convențional” în transportul urban până în
2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; realizarea unei logistici urbane practic lipsite de CO2 în
marile aglomerări urbane până în 2030.
— Atingerea unui nivel de 40 % în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut
scăzut de carbon până în 2050; de asemenea, reducerea cu 40 % a emisiilor de CO2 ale UE generate de
combustibilii pentru transportul maritim până în 2050 (dacă este fezabil, chiar cu 50 %).
Optimizarea performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai largă a unor
moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic
— Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie
transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile
navigabile, acest procent trebuind să depășească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de
marfă eficiente și ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară și dezvoltarea unei infrastructuri.
— Finalizarea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de mare viteză. Triplarea lungimii rețelei
feroviare de mare viteză existente până în 2030 și menținerea unei rețele feroviare dense în toate statele
membre. Până în 2050, 60 majoritatea transportului de călători pe distanțe medii ar trebui să se efectueze pe
calea ferată.
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Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018-2022 (http://mt.ro/web14/documente/actenormative/2018/07_03/Strategie%20infra%20versiunea%202.5%20la%2014%20septembrie%202018_2.pdf)
Include ca obiectiv specific “A.8: Creşterea competitivității transportului
feroviar de marfă”. Transportul intermodal vizează implementarea unor
lanțuri logistice complexe, care ar trebui să înlocuiască transportul
exclusiv rutier al mărfurilor, în beneficiul general al economiei naţionale.
Lanțurile logistice pentru transportul intermodal al expediţiilor de mici
dimensiuni necesită, de regulă, implicarea mai multor categorii de
operatori de servicii. Ca urmare, definirea unor măsuri corective pentru
asigurarea unui nivel rezonabil de competitivitate al transportului
intermodal de marfă este destul de dificilă, iar măsurile trebuie
diferenţiate în raport de tipul transportului intermodal vizat.
Conform acestui document strategic, cea mai corectă abordare constă
în internalizarea, de preferat integrală, a costurilor externe ale
modurilor de transport (costurile privind utilizarea infrastructurilor de
transport, costurile privind prevenirea accidentelor, costurile privind
efectele accidentelor, costurile privind efectele emisiilor poluante şi ale
emisiilor de gaze cu efect de seră). O astfel de abordare este
recomandată inclusiv de Uniunea Europeană, prin Cartea Albă a
Transporturilor 2011 şi este legiferată prin Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă
pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Până la implementarea completă şi simetrică a internalizării costurilor externe ale transporturilor, este
necesară definirea şi implementarea unor măsuri corective care să asigure un nivel rezonabil de competitivitate
al transportului intermodal containerizat. În acest sens pot fi identificate, în principiu, două variante alternative
de abordare. Ambele variante se bazează pe definirea serviciilor de transport intermodal containerizat al
expediţiilor de mici dimensiuni drept servicii de interes public general, având în vedere beneficiile generate la
nivelul economiei naţionale de transferul către calea ferată a unor fluxuri de mărfuri care în prezent sunt
transportate pe reţeaua rutieră (a se vedea consideraţiile prezentate în preambulul paragrafului 9.1.8 „Obiectiv
specific A.8: Creşterea competitivităţii transportului feroviar de marfă”).
Sursa: Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018-2022, CFR S.A., Secțiunea 11.5.2
Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 2014-2020
POIM 2014-2020 (https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu CSC şi Documentul de
Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020,
în corelare cu PNR (Program National de Reforma) şi RSŢ (Recomandările Specifice de Ţară), concentrându-se
asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de
eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport
prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de
Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional:
Infrastructura şi Resursele. Având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate, precum și
experienţa perioadei 2007-2013, promovarea investiţiilor în domeniul infrastructurii şi resurselor vor fi
finanţate în cadrul unui singur program având ca obiectiv global:
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în
vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță şi utilizare eficientă a
resurselor naturale.
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precum şi specialişti în domeniul logisticii şi al transportului intermodal, care vor fi instruiți în
domeniul managementului de proiecte. Această unitate trebuie să aibă rolul de a iniția, dezvolta şi
gestiona politica de dezvoltare intermodale şi să permită rezolvarea operativă a problemelor legate
de procedurile intermodale şi urmărirea în timp real a implementării prezentei strategii intermodale
fără de care înlănțuirea eficientă a diferitelor modalități de transport nu este posibilă;
o

o

o

o

o

o

o
o
o

În vederea unei implementări eficiente a politicii de transport intermodal, este necesar ca propunerile
din cadrul MTI cu consecințe directe asupra investiţiilor şi administrării terminalelor, să aibă la bază
recomandările emise de către un grup consultativ naţional alcătuit din administratori, proprietari ai
terminalelor de transport de marfă, operatori de transport marfă interesați în efectuarea
transportului intermodal, inclusiv din porturile maritime şi interioare. În caz de divergențe Consiliul
de Supraveghere al MTI poate acționa în calitate de intermediar;
Este necesară extinderea activităților de transport intermodal în colaborare cu Centrul Naţional
pentru Promovarea Transportului Intermodal (RIA – Romanian Intermodal Association) pentru
îmbunătățirea activităților de promovare orientate atât către sectorul privat, cât şi public, activități în
care RIA poate acționa ca intermediar în dialogul necesar dintre autorităţile publice şi cele private în
ceea ce priveşte nevoia de informaţii generale privind piaţa precum şi unele informaţii confidenţiale
care trebuie să fie transferate de la sectorul privat către sectorul public necesare elaborării şi revizuirii
politicilor publice în domeniul transporturilor;
Este necesară promovarea unei culturi intermodale bazate atât pe participarea personalului din
sectorul de transporturi la cursuri de formare, perfecţionare şi schimb de experienţă în domeniul
transportului intermodal, cât şi pe programele de studiu ale facultăţilor de profil;
Se recomandă instruirea potenţialilor beneficiari de fonduri în domeniul transporturilor intermodale
cu privire la oportunităţile şi prioritățile de finanțare în conformitate cu cerințele necesare finanțării
din fonduri structurale sau alte fonduri;
Trebuie sprijinită dezvoltarea acelor centre intermodale aflate în imediata vecinătate a unor parcuri
logistice şi platforme industriale (existente sau potențiale) care să genereze efecte pozitive asupra
economiei regionale şi locale prin reducerea costurilor de transport şi logistice ale operatorilor
economici, precum şi prin reducerea impactului transporturilor asupra mediului înconjurător
(descongestionarea rețelelor de transport rutier şi diminuarea emisiilor de gaze produse de mijloacele
de transport rutier);
Dezvoltarea unor platforme logistice cargo pe aeroporturile care reprezintă puncte de conexiune
europene sau internaționale, situate în vecinătatea marilor noduri de transport intermodal, şi
conectarea acestora la respectivele terminale intermodale;
Promovarea unui portal de planificare a traseului intermodal de mărfuri cu posibilitatea de calculare
a costurilor pe segmente de traseu în funcţie de variantele intermodale pentru care se optează;
Îmbunătățirea cooperării cu pieţele vecine regionale, dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, a
porturilor şi aeroporturilor în scopul realizării conexiunilor cu hub-urile regionale;
Integrarea unor servicii vamale extinse în locațiile cu platforme intermodale combinate aflate în
apropierea parcurilor industriale în scopul reducerii timpului de efectuare a formalităților vamale și
administrative și respectiv a fluidizării transportului de marfă.
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Tabelul 2.1. Proiecte prioritare sector multimodal, conform MGPT

In acest moment niciunul dintre proiectele menționate mai sus nu a fost inițiat.
Strategia de transport intermodal în România 2020

(http://mt.gov.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_de_transport_i
ntermodal_text.pdf)

o

(Definește obiectivele strategice și operaționale ale
transportului intermodal în România, în conformitate cu
strategiile la nivelul UE. Recomandările incluse în cadrul
acestui document strategic sunt:
o
Aplicarea politicii de transport intermodal în România
trebuie să se bazeze pe o evaluare realistă de piaţă a
potențialului existent în traficul de marfă din România, pe
baza unui dialog permanent între sectorul public şi cel privat
şi în conformitate cu strategiile de planificare naţională şi
regională ;
o
În conformitate cu prevederile strategiei Europa 2020
care stipulează reducerea emisiilor de CO2 pentru vehiculele
rutiere este necesar transferul unui segment al transportului
de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată şi căile
navigabile interioare, in paralel cu celelalte măsuri propuse.
În acest sens, ajutorul de stat trebuie să fie de asemenea
inclus în politica de transport şi să fie direcționat – în faza de
debut - pe bază de subvenții către operatorii de transport
feroviar/rutier, deținători de vagoane specializate/TIR-uri,
astfel încât să se acopere diferența de costuri între modul de
transport rutier şi cel intermodal (derulat în sistem RO–LA)
prin fonduri anuale de compensare de la bugetul de stat;
Este necesară înființarea unei UMP (Unității de Management al Proiectelor intermodale), finanţată
din fonduri europene, care va reuni specialişti în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, navale şi
aeriene din direcţiile de specialitate din cadrul MTI, cu experienţă în managementul proiectelor,
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2.1.2

Cadrul strategic național

MPGT
In perioada 2012-2015, Ministerul Transporturilor a coordonat elaborarea de către AECOM a unui Master Plan
National de Transport pentru Romania (https://www.gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/master-planulgeneral-de-transport-al-romaniei-document-strategic-de-dezvoltare-a-infrastructurii-naţionale-de-transportaprobat-de-guvern), plan strategic care este in acest moment finalizat.
Master Planul General de Transport al României (MPGT) prezintă prioritățile de dezvoltare a sistemului de
transport din România pentru toate modurile de transport.

Figura 1-2. Abordarea strategica pentru transportul multimodal (Sursa: MPGT)
Master Planul se concretizează într-o lista de proiecte prioritizate pe moduri de transport si orizonturi de timp.
Prioritizarea proiectelor a avut in vedere următoarea succesiune de etape:
o Definirea obiectivelor strategice
o Identificarea problemelor existente la nivelul sistemului de transport
o Definirea unor obiective operaționale care se adresează problemelor identificate
o Definirea intervențiilor
o Testarea intervențiilor cu ajutorul Modelului National de Transport si Analiza Cost-Beneficiu
o Prioritizarea proiectelor, utilizând o analiza multicriteriala
o Recomandarea strategiei optime de dezvoltare a transporturilor in Romania.
In final, Master Planul recomanda investițiile de dezvoltare a reţelei si serviciilor de transport din Romania,
ținând cont de:
o Prioritizarea proiectelor pe fiecare mod de transport (rutier, feroviar, naval, multimodal si aerian)
o Restricțiile bugetare existente
o Apartenenta la reţeaua TEN-T (Core si Comprehensive) ce dictează eligibilitatea la obținerea de
fonduri UE.
Prioritatea de investiții Multimodal București este confirmată și în cadrul MPGT, creșterea ponderii
schimburilor intermodale și multimodale în zona București-Ilfov fiind una din prioritățile strategiei de
implementare.
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Figura 2-1. Coridoare TEN-T prioritare (Sursa: http://ec.europa.eu/transport /infrastructure/tentec/tentecportal/site/en/maps.html)
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o

transportului deja existenta ar trebui sa fie luata in considerare in mod sistematic atunci când se iau
decizii cu privire la viitoarele investiții in sectorul de transport. Scopul este acela de a îmbunătăți
accesibilitatea, mobilitatea si siguranța, precum si de a fi in conformitate cu cererea.
Necesitatea unei prioritizari clare: compatibilitatea cu planurile de transport național si conformitatea
cu TEN-T: stabilirea priorităților trebuie sa fie mai selectiva si sa reflecte un consens intre principalele
parți interesate din regiune/Statele Membre, precum si sa urmeze logica intervențiilor Politicii de
Coeziune anterioare. Investițiile dintr-un cadru strategic: maximizarea efectului rețelei de investiții in
transport impune ca investiții individuale sa fie efectuate in deplina conformitate cu planurile de
transport cuprinzătoare. Investițiile prin FEDR si Fondul de Coeziune in infrastructura transportului ar
trebuie sa fie in conformitate cu Liniile Directoare TEN-T, care definesc prioritățile infrastructurii
transportului UE. Aceste planuri cuprinzătoare trebuie sa se bazeze pe o evaluare riguroasa a cererii
de transport (atât pentru pasageri, cat si pentru mărfuri), trebuie sa identifice legăturile care lipsesc
si blocajele in trafic si sa stabilească un sistem realist si matur pentru proiectele avute in vedere
pentru a fi sprijinite de FEDR si Fondul de Coeziune.

Regulamentul EU 1316/2013
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de
instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 Text cu relevanță pentru SEE
Documentul definește coridoarele TEN-T prioritare, la nivelul Uniunii Europene. Modul București este clasificat
ca și nod major pe rețeaua TEN-T Core li este inclus în ambele coridoare prioritare care traversează România,
respectiv:
o Coridorul nr. 5, Orient-East Med
Coridorul Marea Baltică - Marea Adriatică, care este una dintre cele mai importante axe transeuropene rutiere
și feroviare. El leagă Marea Baltică de Marea Adriatică, trecând prin zonele industrializate din sudul Poloniei
(Silezia Superioară), Viena și Bratislava, prin regiunea estică a Alpilor și prin nordul Italiei.
o Coridorul nr. 8, Rhin-Dunăre
Coridorul Marea Nordului - Marea Baltică, care face legătura între porturile de pe malul estic al Mării Baltice și
porturile de la Marea Nordului. Acest coridor va face legătura între Finlanda și Estonia cu feribotul, va crea
legături moderne de transport rutier și feroviar, pe de o parte între cele trei țări baltice, iar pe de altă parte,
între Polonia, Germania, Țările de Jos și Belgia. Coridorul include și căi navigabile interioare între râul Oder și
porturile germane, olandeze și flamande, cum este „Mittelland-Kanal”.
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Relevante pentru proiectul de construcție a unui terminal intermodal în zona București-Ilfov sunt toate cele
patru obiective.
Cartea albă 2011 – Traseul către o zonă unică a Transportului European
Recunoaște că sistemul de transport este vital pentru integrarea
regiunilor și orașelor europene în economia globală, comunitatea
europeană fiind nevoită să identifice cele mai eficiente și inovatoare
soluții pentru acest lucru. Acest (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN) document
a fost realizat de către Comisia de Transport a Comisiei Europene.
Prin adoptarea acestui document Comisia propune:
o
Reducerea cu 60% a emisiilor de GES dar și sprijinirea
dezvoltării sectorului transportului și a mobilității persoanelor și
mărfurilor;
o
Dezvoltarea unei rețele principale eficiente pentru transportul
și călătoriile între orașe, pe baza dezvoltării de noduri intermodale;
o
Păstrarea poziției actuale în domeniul transportului pe distanțe
lungi și a transportului internațional de mărfuri;
o
Navetism și transport urban eficient și sustenabil.
De asemenea, documentul mai propune și o serie de direcții de
acțiune în domeniul transportului și a mobilității, ținte concrete care trebuie atinse și o listă de inițiative
concrete care să ducă la îndeplinirea obiectivelor acestei Carte Albe.
Strategia de Dezvoltare Europa 2020
Documentul solicita reforme structurale prin masuri de stimulare a
dezvoltării, necesare pentru a face economia Europei
corespunzătoare pentru viitor. UE a stabilit cinci obiective ambițioase
pentru tarile partenere — cu privire la forța de munca, inovație,
educație, incluziunea sociala si climat/capacitate de lucru, care sa fie
realizate pana in 2020.
In special, Politica de coeziune 2014-2020 si Programul Operațional
Infrastructură Mare pentru Romania solicita dezvoltarea
Infrastructurii de transport, pentru a garanta o accesibilitate
îmbunătățita a regiunilor mai puțin dezvoltate din Romania si
conectivitatea cu piața internațională, cu siguranța traficului
îmbunătățită si timpul de călătorie îmbunătățit.
Proiectul propus este in conformitate cu Obiectivul Tematic 7 al
Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene si Cadrul Strategic
Comun: "Promovarea transportului durabil si eliminarea blocajului in
cadrul infrastructurilor rețelelor majore" si răspunde priorității de
investiții: "Susținând o singura Zona de Transport European
multimodal investind in rețeaua TEN-T".
Îndeosebi, proiectul răspunde următoarelor condiționalități ex-ante:
o Intensificarea desfășurării traficului, îmbunătățind calitatea infrastructurii si utilizării eficiente:
Randamentul sectorului de transport este legat de trei masuri principale: accesul pe piața, calitatea si
durabilitatea infrastructurii si utilizarea eficienta a infrastructurii transportului. Deși sprijinul Politicii
de Coeziune este axat pe îmbunătățirea calității infrastructurii, utilizarea eficienta a infrastructurii
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2.

Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții

Scopul acestui proiect este de a prezenta un studiu de prefezabilitate pentru construirea unui Terminal
Intermodal amplasat in localitățile Moara Vlăsiei si Otopeni din județul Ilfov.
Județul llfov este unul din cele 41 de județe ale României, situat in zona Munteniei, înconjurând Municipiul
București.
După căderea comunismului, județul Ilfov a devenit o sursa majora de forța de munca, care se prezinta ca
suburbie a Bucureștiului. Astăzi, orașe precum Otopeni au unul din cele mai mari PIB-uri pe cap de locuitor
din Romania. Județul Ilfov are propria administrație locala.
Propunerea de realizare a terminalului intermodal de transport mărfuri prin utilizarea infrastructurii rutiere, a
cailor ferate si aeroportului este in concordanta cu dezvoltarea social- economica a județului llfov, având in
vedere strategia de dezvoltare, descrisa in „Strategia de Dezvoltare Orizont 2020 a județului Ilfov.
Obiectivul consta in realizarea unui sistem complex de transport mărfuri, grupat in următoarele categorii
principale:
o Transport intermodal de mărfuri utilizând calea ferata;
o Transport intermodal de mărfuri utilizând infrastructura rutiera;
o Realizarea legăturii cu terminalul aeroportului;
o Construirea clădirilor si facilitaților necesare manipulării mărfurilor.
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație și acorduri relevante, structuri
instituționale și financiare
2.1.1

Politici de transport la nivelul UE

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene
Acest (http://strategia.cndd.ro/dbimg/27_fisiere_fisier.pdf)
document a fost adoptat de către Consiliul Europei în 2006
iar scopul lui este de „a identifica și dezvolta acțiunile care
permit UE să obțină o îmbunătățire continuă a calității
vieții, atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele
viitoare, prin crearea de comunități durabile capabile să-și
administreze și să-și folosească eficient resursele, precum și
să valorifice potențialul inovator social și ecologic al
economiei, asigurarea prosperității, a protecției mediului și
coeziunii sociale.”
Obiectivele principale ale strategiei sunt:
o
Protecția mediului
o
Echitate și coeziune socială
o
Prosperitate economică
o
Respectarea angajamentelor internaționale
Relevante pentru proiectul de construcție a unui terminal
intermodal în zona București-Ilfov sunt toate cele patru
obiective.
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A. PIESE SCRISE

1.

Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectului de investiții:
Nod intermodal de transport marfa Moara Vlăsiei
o Amplasament: Moara Vlăsiei- județul Ilfov
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Investitor:

Județul ILFOV - Consiliul Județean

Adresa:

str Ernest Juvara, nr 3-5, sector 6, București

Telefon:

021/ 212.56.93/95/96

Email:

cjilfov@cjilfov.ro

1.3. Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

1.4. Beneficiarul investiției
Beneficiarul investiției:

Județul ILFOV - Consiliul Județean

Adresa:

str Ernest Juvara, nr 3-5, sector 6, București

Telefon:

021/ 212.56.93/95/96

Email:

cjilfov@cjilfov.ro

1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
Proiectant general:

SC TPF INGINERIE SRL

Adresa:

b-dul Alexandru Ioan Cuza, nr 44, et 4, ap 10B, sector 1, București

Telefon:

021/322.17.74

Fax:

021/ 322.17.76

Email:

office@tpf.ro
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