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TRANSPORTUL INTERMODAL  
 

Definiție agreată: transportul intermodal reprezintă acel  sistem de transport care 

presupune utilizarea în mod succesiv a cel puţin două moduri de transport şi în care 

unitatea de transport intermodal nu se divizează la schimbarea modurilor de transport.  

 

Permite combinarea, în mod avantajos pe un anumit parcurs, a avantajelor specifice 

fiecărui mod de transport,  

  flexibilitatea transportului rutier,  

  capacitatea ridicată de transport pe calea ferată,  

  costurile scăzute ale transportului naval   

  viteza superioară a transportului aerian 

 

TRANSPORTUL MULTIMODAL 

 

- este definit ca deplasarea încărcăturii de la locul de origine la destinatie utilizand mai 

multe moduri de transport unde fiecare mod are un responsabil insa administrarea si 

responsabilitatea revineu unei singure entitati: o singura factura, un singur responsabil. 
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Transportul de marfa continua să crească; se estimează ca transportul rutier de marfă 

va crește cu cca. 40% pana 2030 și cu puțin peste 80% până în 2050.  

 
Sursa: DG Transport 

 



Obiective 2050 
 

 UE dorește ca, până în 2050, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 60 % 

față de nivelurile din 1990, mai exact: 

 să elimine din orașe autovehiculele alimentate cu carburant tradițional 

 să ridice la 40 % procentajul combustibililor cu emisii reduse de carbon utilizați 

în sectorul aviației 

 să reducă cu 40 % emisiile de CO2 provenite de la carburanții folosiți în 

transportul maritim 

 50% din transporturile de mărfuri pe distanțe mai lungi sau egale cu 300 km să se 

efectueze pe calea ferată sau pe apă și nu utilizând transportul rutier 

 majoritatea deplasărilor pe distanțe medii să se facă pe calea ferată 

 să finalizeze rețeaua europeană a trenurilor de mare viteză 

 să finalizeze rețelele transeuropene de transport 

 să se apropie de obiectivul „zero decese” în transportul rutier. 
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STRATEGIA DE TRANSPORT INTERMODAL 

 ÎN ROMÂNIA 2020 
 

 

 Conform  acestui document, principalul tip de 

transport intermodal este “transportul combinat  

feroviar-rutier”, în care unităţile de încărcătură 

(autocamionul, remorca, semiremorca cu sau fără 

autotractor, cutia mobilă sau containerul) se 

deplasează sau sunt deplasate, după caz, pe 

drumurile publice, pe parcursul iniţial şi/sau final, iar 

restul transportului se efectuează pe calea ferată .  

 

 Transportul rutier de mărfuri se derulează cu 

precădere pe reţeaua de drumuri naţionale, având 

în vedere numărul limitat de kilometri de autostradă 

daţi în funcţiune până în prezent .  

 

 

 

Pentru traficul de mărfuri  in 

Romania, distribuția modală este 

după cum urmează (2017-2018):  

 
o Tone marfă-km rutier 53.3%  

o Tone marfă-km feroviar 24.2% 

o Tone marfă-km căi navigabile 22.5%  
Sursa: INS  
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Rețeaua  regionala de drumuri publice: 11,3 mii km 

 

Coridorul IV pan-european de transport 

 

Rețeaua de căi ferate: 1333 km  

 

Două aeroporturi internaționale la Sibiu și Ungheni  

Un aeroport la Brasov: proiect in lucru 

REGIUNEA CENTRU 

Date statistice 
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SCOPUL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE: 
 

 Găsirea amplasamentul cel  mai potrivit pentru realizarea unui nod intermodal care sa 

deservească agenţii economici din judeţul Alba,  zona Alba-Iulia – Sebes a judeţului  Alba, având în 

vedere interesul autorităţilor locale (primării) şi al agenţilor economici cu pondere însemnată a 

activităţii de export de a utiliza și stemul feroviar ca alternativa mai economică şi rapidă pentru 

transportul de marfă.  

 

Prin: 

 prin consultarea activă a tuturor stakeholderilor 

 Prin analiza cerintelor surselor de finantare privind aranjamantele institutionale si 

financiare pentru depunerea cererilor de finantare 

 Prin indentificarea necesitatilor ce trebuie rezolvate, a oportunitatilor, a orizontului de timp 

privind durata de utilizare a infrastructurii, a cailor de acces, a spatiilor necesare pentru 

derularea activitatilor. 

 Prin identificarea grupurilor tinta si  cerintelor exacte precum si previziunilor privind 

modificarile estimate  pe termen mediu si lung ale grupurilor tinta. 
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ANALIZA OPORTUNITATII INVESTITIEI: 

 
 

 Continutul cadru al Studiului de prefezabilitate: HG 907/2016 

 STUDIU DE PIATA 

 Identificarea amplasamentelor optime: 

 Consultarea agentilor economici si a administratiilor locale  

      cu privire la necesitatea investitiei si propunerea unor locatii 

 

 Dimensionarea investiției  

 Identificarea cantitatii de marfa transportata rutier si feroviar (in judetul Alba)  

     si estimarea cantitatii de marfa care va fi operata prin terminalul multimodal 

 

 Identificarea surselor de finantare 

 Identificarea aranjamentului institutional care poate sustine dpdv financiar si al aspectelor juridice, 

tehnice si adminsitrative, investitia 

 

 

 

 



Nod de Transport Intermodal în județul Alba 

Studiu de prefezabilitate 

SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE 

POSIBILE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 
 Studiul de prefezabilitate analizează 4 scenarii, 

dupa cum urmează: 

 
 Scenariul 1:Nod intermodal in mun.Alba Iulia 

 Scenariul 2:Nod intermodal in mun.Sebes 

 Scenariul 3:Nod intermodal in Vintu de Jos 

 Scenariul 4:Nod intermodal in Coșlariu 
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Date colectate din chestionare/interviuri: cantitatea transportată 

 

 

 

 

 
 În ceea ce privește evoluția cererii, din studiul de piață rezultă următoarele elemente  privind 

cantitățile transportate și capacitățile aferente  (martie 2019):  

 

 TOTAL CANTITATE TRANSPORTATA CU TRENUL TO/AN – 2.081.400 to;  

 TOTAL CANTITATE TRANSPORTATA  AUTO TONE/AN – 1.713.796 to*;  

 
*la data elaborării studiului 

 

 DIMENSIONAREA INVESTITIEI 

 

 Capacitate totala nominală  de cca 2. 750. 000 to /an,  din care:  

Capacitate de utilizare în anul 1 – 1. 920. 000 to 

  Ritm de creștere a gradului de utilizare cca 4, 5-5% pe an față de capacitatea din anul 1;  

 



Suprafata aprox. ocupata de investitie in varianta optimala: 55000 mp 
Din care: - S aferenta circulatiei auto – transport greu: - 21.500 mp  
- S aferenta parcari: - 9500 mp 
- S aferenta cale ferata – 3500 mp 
- S aferenta corp administrativ si punct de control acces – 1200 mp 
- S aferenta platforma depozitare containere aflate in tranzit – 10 500 
mp 
- S aferenta spatii verzi / libere de constructii, amenajari – 7 000 mp 
 
Dotari si echipamente 
- macara portal 
- stivuitor pe roti 
- cantar pod-bascula 
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AMPLASAMENT: 
- pe centura ocolitoare a Mun. Alba Iulia 
- partial intravilan, partial extravilan 
- in imediata vecinatate a caii ferate 
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Investiții suplimentare necesare: 

 

-1 trecere la nivel cu calea ferata, 

semnalizata cu bariera 

 

Valoare totala de investitie:                                                    

97.256.702 RON, din care  

  C+M = 58.876.769 RON 
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AMPLASAMENT: 

 

- adiacent zonei 

industriale, la sud de 

autostrada A1 

- in apropierea caii 

ferate neelectrificata 
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Investiții suplimentare necesare: 
- drum de acces la autostrada, 
 2 km, cu 2 benzi – 7 m 
 
Valoare totala a investiției:  

114.364.686 RON, din care  
C+M = 75.060.769 RON 
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AMPLASAMENT: 
- la nord fata de intravilan 
- la nord de autostrada A1 
(legatura prin E81) 
- adiacent caii ferate 
electrificata  
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Investiții suplimentare necesare: 
 
- supratraversare cale ferata 
existenta 
- sens giratoriu cu raza interioara 
15 m 
- 0,95 km drum de acces cu 2 benzi 
– 7m 
 
Valoare totala de investitie :  

144.272.944 RON, din care  
C+M = 105 932 927 RON 
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AMPLASAMENT: 

-langa depoul existent;  la 

est de E81, in imediata 

vecinatate a traseului 

autostrazii A 10 in curs de 

executie 

Nod de Transport Intermodal în județul Alba 

Studiu de prefezabilitate 



NOD INTERMODAL DE TRANSPORT IN JUDETUL ALBA, REGIUNEA CENTRU 

Investiții suplimentare necesare: 

 

• aprox. 1 km drum de acces cu 2 benzi 

– 7 m 

•sens giratoriu cu raza interioara 15 m 

 

Valoare totala de investitie: 

 98.227.902,8 RON, din care  

C+M = 63.601.652 RON 



Caracteristicile amplasamentelor studiate 

Nr. 
crt. 

Amplasament 
studiat 

Localizare 
(coordonate 
gps) 

Localizare 
(intravilan/
extravilan) 

Suprafata aproximativa 
a terenului care poate fi 
considerat disponibil 
pentru realizarea 
investitiei pe fiecare 
amplasament (mp) 

Dimensiuni 
in plan 

Regim 
juridic 

Zona de 
utilitate 
publica 

Conditionari/c
onstrangeri  
extrase din 
documentatiil
e de urbanism  

1. Mun.Alba Iulia Latitudine: 
46,068231 
Longitudine: 
23,593465 

Partial 
intravilan 

Teren disponibil 
cca 285 000mp, din care 
nodul intermodal poate 
ocupa urmatoarea 
suprafata in functie de 
etapa:  
-Etapa 1:cca 60000mp 
-Etapa 2:cca 110000mp 
-Etapa 3:cca 115 000mp 

Cca. 
350mX800m 

Domeniu 
public 

NU 
 

Se impune 
realizarea unei 
documentatii 
de urbanism 
pentru 
introducerea 
acestora in 
intravilan si 
elaborarea 
unui PUZ cu  
regulament 
local de 
urbanism 
aferent  prin 
care sa se 
reglementeze 
modul de 
dezvoltarea a  
zonei 

2. Mun.Sebes Latitudine: 
45,977565 
Longitudine: 
23,545817 

Extravilan Teren disponibil   
cca 582 000mp, din 
care: 
-Etapa 1:cca 60000mp 
-Etapa 2:cca 120000mp 
-Etapa 3: cca 412 000mp 

Cca. 
450mX1300m 

Propriet
ati 
private 

3. Vintu de Jos Latitudine: 
46,004565 
Longitudine:
23,524547 

Extravilan Teren disponibil  
cca 400 000mp, din 
care: 
-Etapa 1:cca 60000mp 
-Etapa 2:cca 120000mp 
-Etapa 3 cca 220000mp 

Cca. 
450mX900m 

Propriet
ati 
private 

4. Coslariu Latitudine: 
46,173401 
Longitudine:
23,669723 

Extravilan Teren  disponibil  
cca 590000mp, din care: 
-Etapa 1:cca 60000mp 
-Etapa 2:cca 120000mp 
-Etapa 3: cca 410000mp 

Cca. 
450mX1300m 

Domeniu
l public al 
comunei 
Galda de 
Jos 
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NOD INTERMODAL DE TRANSPORT IN JUDETUL ALBA, REGIUNEA CENTRU 

REZULTATELE ANALIZEI: 
 
 
• Din scenariile propuse s-au considerat  viabile: Scenariul 2 Sebes și Scenariul 4. Coslariu 
 
 
 
 

Avantajele aduse de SCENARIUL 2 – SEBES 
sunt urmatoarele : 
 

 Acces facil la infrastructura rutiera si 
feroviara, amplasamentul este situat in 
vecinatatea infrastructurii majore     
existenta 

 Amplasamentul este situat in zona 
industriala, nu va constitui un factor de 
poluare sau risc pentru zonele 
rezidentiale ale municipiului sebes 

 Existenta finantarii necesare pentru 
realizarea acestuia 

 Costuri investitionale mai reduse 
 
 



REZULTATELE ANALIZEI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se recomanda realizarea investitiei pe locatia unde s-a identificat existenta sursei de 
finantare. 
 

Avantajele aduse de SCENARIUL 4 – COSLARIU 
 

 Rezolvarea zonelor de intersecție cu infrastructura 

rutiera în mod clar, fără a genera disconfort la nivelul 

traficului rutier sau feroviar 

 Amplasarea la o distanta mare fata de zone 

rezidențiale 

 Posibilitatea de realizare a investiției etapizat, faza 

1 fiind cea constituita de prezentul studiu, prin lipsa 

condiționărilor spațiale 

 Avantajele realizării nodului intermodal în zone 

libere fără restrictii asigura posibilitati de dezvoltare 

ulterioara în functie de evolutia pietei 

 Lipsa conditionarilor spatiale date de existenta unor 

cai de circulatie, cai ferate sau constructii în imediata 

vecinatate a amplasamentului 

 Costuri investitionale mai reduse 
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COSTURILE DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE ESTIMATE PENTRU 
Sebeș sunt următoarele:  
 
• Costurile cu salariile personalului ce va asigura preluarea și predarea mărfii vor fi 

în număr de 54 persoane, personalul de curățenie în număr de 2 persoane, 

personalul TESA în număr de 5 persoane.  

• Costurile cu întreținerea echipamentelor de manipulare marfă (încărcat, descărcat 

marfă) 

• Costurile cu întreținerea platformei de parcare autovehicule.  

• Costurile cu depozitul de marfă;  

• Costurile cu primele de asigurare;  

• Costurile cu taxele obligatori de plătit la bugetul local și bugetul de stat;  

 

 

• Estimare cheltuieli elaborator SPF: 414.702 lei/lună 
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COSTURILE DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE ESTIMATE PENTRU 
COȘLARIU sunt următoarele:  
 
• Costurile cu salariile personalului ce va asigura preluare și predare mărfii vor fi în 

număr de 44 persoane, personalul de curățenie în număr de 2 persoane, 

personalul TESA în număr de 5 persoane.  

• Costurile cu întreținerea echipamentelor de manipulare marfă (încărcat, descărcat 

marfă) 

• Costurile cu întreținerea platformei de parcare autovehicule.  

• Costurile cu depozitul de marfă;  

• Costurile cu primele de asigurare;  

• Costurile cu taxele obligatori de plătit la bugetul local și bugetul de stat;  

 

 

• Estimare cheltuieli elaborator SPF: 347.217 lei/lună 
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Finanțarea investiției 
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SURSE DE FINANȚARE  

 
Alternativele de finanţare disponibile :  

 

 credite/împrumut de la IFI;  

 finanţare nerambursabilă de la Comisia Europeană;  

 ajutor de stat;  

 buget de stat.  

 buget local;  

 parteneriat public – privat; 
 

 

Studiul de prefezabilitate recomanda realizarea unui  sistem intermodal în regim de  

finanţare nerambursabilă de la Comisia Europeană prin POIM și  de alocare de fonduri din 

bugetele locale. 
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• Politica europeană privind infrastructură are în vedere crearea unei rețele de 

transport europeană solidă, ce va conecta estul cu vestul și va înlocui mozaicul 

de transporturi actual cu o rețea veritabil europeană. 

 

• Pentru perioada 2014-2020 finanțarea UE pentru transporturi a fost triplată, fiind alocate 

26 miliarde EUR. 

 

 • Finanțarea se reorientează către o rețea 

primară strict definită – TEN-T = coloana 

vertebrală a transporturilor în cadrul pieței 

unice a Europei.  

 

• Până în 2030, rețeaua va înlătura sectoarele 

cu trafic îngreunat, va moderniza 

infrastructura și va eficientiza transportul 

transfrontalier de călători și marfă, în întreaga 

UE. 
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 

 

 
• POIM 2014-2020, Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport 

multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot 

redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a 

sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor 

aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local , 

Obiectivul Specific 2.4.Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale 

intermodale și porturi.  

 

• Conform ghidului solicitantului -  pct.  1. 2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de 

depunere a propunerilor de proiecte, pentru proiectele aferente construcției/modernizării 

terminalelor intermodale se va accepta la finanțare un singur proiect pentru fiecare 

locație prioritizată prin MPGT.  
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 

 
Conform ghidului solicitantului -  pct. 1.3.1 Acțiuni finanțabile în cadrul OS 2.4 – 

infrastructura locală intermodală / multimodală, tipurile de proiecte finanțabile sunt:  

  

     Proiecte de modernizare și dezvoltare de terminale intermodale / multimodale și 

modernizarea instalațiilor și echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea 

mărfurilor de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar și fluvial și reducerea 

blocajelor în terminalele intermodale / multimodale cu următorul tip de sub acțiune:  

 

• Construcția / modernizarea terminalelor intermodale și multimodale în locațiile 

prioritizate prin MPGT 

 

      Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de 

investiții vizând dezvoltarea terminalelor intermodale și multimodale în locațiile prioritizate 

prin Master Planul General de Transport, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după 

caz).  
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 
 

 

 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei CEF) este implementat în baza Reg. (UE) 

nr.1316/2013, și sprijină implementarea proiectelor de interes european, ce vizează 

dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea 

infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele: transport, economiei digitale 

(comunicații), energie. 

 

Pachetul financiar aferent CEF pentru cele trei sectoare, pentru perioada 2014 – 2020, este 

de aproximativ 33,2 miliarde EURO, pentru toate Statele Membre. Din acest buget, 

România are alocată o sumă de aproximativ 1,234 miliarde Euro pentru investiții în 

infrastructura de transport, pentru proiectele finanțate în cadrul anvelopei Fondului de 

Coeziune, în acest caz rata de cofinanțare din partea UE putând ajunge până la 85% din 

valoarea totală a proiectului. 
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 

 

 

 Există proiecte propuse de autoritățile naționale și proiecte ce intră într-o 

competiție europeană. Autoritățile naționale din România  a transmis către INEA un 

număr suficient de proiecte care prin valoarea de finanțare acceptată de către INEA, au 

acoperit în totalitate bugetul alocat. 

 

 Pentru bugetul general, România nu are restricții privind sumele pe care le poate accesa, 

proiectele depuse spre finanțare intrând în competiție cu proiecte din alte State Membre. 

În acest caz, rata de cofinanțare nu depășește 50%, pentru proiecte de asistență 

tehnică, respectiv 35% pentru proiectele de lucrări. Orice beneficiar care respectă 

încadrarea în cerințele regulamentului și are un proiect care contribuie la atingerea 

obiectivelor CEF, poate aplica la finanțare, cu mențiunea că atât beneficiarii privați cât și 

cei cu statut de autoritate publică vor fi supuși aceleiași proceduri de evaluare a 

aplicațiilor, rolul statului membru fiind de a valida aplicația de finanțare din punct de 

vedere al coerenței proiectului cu strategia națională/sectorială. 
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 

 

 

 Informații importante! 
 

• Statul Membru avizează aceste aplicații (Art. 9 din Regulamentul (UE) 

nr.1316/2013), prin intermediul autorității naționale cu rol în monitorizarea 

implementării tehnice și financiare a CEF. Prin validarea aplicațiilor, Statul își asumă 

încadrarea proiectului în politicile europene și naționale, indiferent de natura 

beneficiarului (public sau privat), dar și faptul că va verifica/certifica 

implementarea și rezultatele proiectului. 

 

• Aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (autorități publice sau 

private) la Comisia Europeană - Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele 

(Innovation & Networks Executive Agency – INEA). 
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 

 

 

 Informații importante! 
 

• Ministerul Fondurilor Europene (MFE) asigură prin Direcția Generală Programare și 

Coordonare Sistem, coordonarea gestionării proiectelor finanţate prin Connecting 

Europe Facility (CEF) pentru perioada 2014-2020 și avizează formularul A2.3 

(acordul statului membru). 

• Ministerul Transporturilor prin Organismul Intermediar Transport  asigură 

monitorizarea implementării tehnice și/sau financiare CEF  CEF Transport la nivel 

național  

• Atenție! Înainte ca MFE să avizeze formularul A 2.3 care reprezintă Acordul Statului 

Membru necesar oricărui beneficiar român pentru a transmite aplicațiile spre 

evaluare către INEA, este necesar emiterea avizului de oportunitate de către 

autoritățile naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și/sau 

financiare CEF la nivel sectorial, menționate mai sus! 
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                    SURSE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 
 

 

Mecanismul pentru interconectarea Europei va continua să finanțeze proiecte-cheie în 

domeniile transporturilor, economiei digitale și energiei și după anul 2020.  

În martie 2019 s-a decis lansarea celei de a doua ediții a programului, care să acopere 

perioada 2021-2027. 

 

În domeniul transporturilor, CEF va promova rețele interoperabile și multimodale în 

scopul dezvoltării și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, maritime și a căilor 

navigabile interioare, precum și în scopul mobilității în condiții de siguranță și securitate.  

 

. 
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CEF grants: co-funding rates 

Types of Projects 
CEF General 

Budget 

CEF Cohesion 

Envelope 

(a) Studies (all modes) 50% 85% 

(b)Works on 

Rail  

Cross border  40%  85%  

Bottleneck 30% 85% 

Other projects of common interest  20%  85%  

Inland waterways 

Cross border  40%  85% 

Bottleneck  40%  85% 

Other projects of common interest  20%  85% 

Inland transport connections to ports and airports (rail and road) 20% 85% 

Development of ports 20% 85%  

Development of multi-modal platforms 20% 85%  

Reduce rail freight noise by retrofitting of existing rolling stock 20% 20% 

Freight transport services 20% 20% 

Secure parkings on road core network 20% 20% 

Motorways of the sea 30% 85% 

Traffic management systems SESAR, RIS & VTMIS 50/20% 85% 

ERTMS 50% 85% 

ITS for road 20%  85%  

Cross border road sections 10% 85% (core network) 

New technologies and innovation for all modes of transport 20% 85%  



ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE 

 
 

Finantare prin POIM -  50%  
Solicitant Operator 

Sebes  Parteneriat CJ Alba / CL 

Sebes 

Operator privat selectat (concesiune / administrare / inchiriere) 

Se recomanda infiintare ADI pentru implementare  strategie si 

monitorizare 

Coslariu Parteneriat CJ Alba / CL 

Galda  

Operator privat selectat (concesiune / administrare / inchiriere) 

Se recomanda infiintare ADI pentru implementare  strategie si 

monitorizare 
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ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE 

 
 

Finanțare prin CEF  TRANSPORT -  varianta a) – prin  Mecanismul de 

combinare a transportului CEF - 35% 
  Solicitant Operator 

Sebes  CJ Alba  / CL Sebes / 

ADI / operator (societate 

de proiect)  

   

Societate de proiect  infiintata de entitati publice si 

investitori privati. 

Se recomanda infiintare ADI pentru implementare  strategie 

si monitorizare 

Coslariu CJ Alba  / CL Galda / 

ADI / operator (societate 

de proiect)  

   

Societate de proiect  infiintata de entitati publice si 

investitori private. 

Se recomanda infiintare ADI pentru implementare  strategie 

si monitorizare 



ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE 

 
 Finanțare prin CEF  TRANSPORT – 

  varianta b) – prin  Fondul de Coeziune – 85%   
  Solicitant Operator 

Sebes  CJ Alba  sau  CL Sebes sau ADI 

sau  Asociere intre CJ Alba  /  CL 

Sebes /ADI  

Operator privat selectat (concesiune / administrare / 

inchiriere) 

Se recomanda infiintare ADI pentru implementare  

strategie si monitorizare 

Coslariu CJ Alba  sau  CL Galda sau ADI 

sau  Asociere intre CJ Alba  /  CL 

Galda  /ADI  

Operator privat selectat (concesiune / administrare / 

inchiriere) 

Se recomanda infiintare ADI pentru implementare  

strategie si monitorizare 
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Concluzii: 
 
 După alegerea variantei optime, se va avea în vedere introducerea investiției în 

MPGT 

 

 În funcție de aranjamentul instituțional și amplasamentul selectat se vor avea în 

vedere și variantele de finanțare cât și etapizarea acesteia: 

 

o finanțare  prin modalitatea CEF  TRANSPORT – contribuție 85% UE; 

o finanțare prin modalitatea POIM – 50%; 

o finanțare  prin modalitatea CEF TRANSPORT – contribuție 20%-35% UE plus credit 

BEI 

 

 În toate aceste variante punctul de plecare este întocmirea aplicației ( cost estimat 

800000 euro, fără TVA),pentru care se poate accesa POIM ( orizontul 2021- 2027)  sau 

se poate contracta întocmirea  cererii de finanțare și a anexelor acesteia ( studiu de 

fezabilitate), anterior, pe seama cheltuielilor neeligibile, cu scopul reducerii perioadei de 

pregătire și de demarare a proiectului. 
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Considerați oportună realizarea unei 

astfel de investiții? 

Ce opțiune considerați fezabilă? 
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