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Comisia Europeană a aprobat finanțarea proiectului „Studiu de
fezabilitate și proiect tehnic pentru modernizarea tronsonului de
cale ferată Coșlariu – Cluj-Napoca"
În data de 22 octombrie 2020 a fost semnat Acordul de finanțare
INEA/CEF/TRAN/M2019/2091833, pentru Acțiunea numărul 2019-RO-TMC-0162-S, aferent
proiectului „Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului de
cale ferată Coșlariu – Cluj-Napoca" între Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-SA și
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), cu competențe delegate de Comisia
Europeană în cadrul Mecanismului de Interconectare a Europei (MIE) – CEF Sector
Transporturi.
Obiectivul Acțiunii constă în elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic
conform regulamentelor feroviare europene şi directivelor de interoperabilitate şi mediu,în
vigoare. Acțiunea va pregăti documentaţia necesară pentru emiterea hotărârilor de guvern
privind aprobarea exproprierilor și a indicatorilor tehnico-economici și următoarele etape
de implementare a proiectului: specificaţii tehnice pentru demararea achiziţiilor publice
pentru contractele de execuţie lucrări şi servicii de supervizare.
Acțiunea contribuie la realizarea unui transport eficient şi rapid prin asigurarea
interconectării cu rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) Centrală, fiind parte a
reţelei pe ruta feroviară Alba Iulia – Turda - Dej – Suceava – Pașcani – Iași, dar şi cu tronsonul
feroviar Cluj – Oradea - Frontieră cu Ungaria aflat pe reţeaua TEN-T Globală. Prin
modernizarea tronsonului de cale ferată Coşlariu – Cluj Napoca se urmăreşte îmbunătăţirea
condiţiilor de circulaţie feroviară, a creşterii vitezei pentru trenurile de călători şi cele de
marfă, protecţia mediului, creşterea mobilităţii şi accesibilităţii în comunități și
dezvotarea economică a zonelor traversate.
Valoarea proiectului este de 11.078.031 EUR, din care 9.416.326 EUR (85%) reprezintă
valoarea eligibilă acordată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea
Europei - CEF Sector Transport. Diferenţa de 15% din costurile eligibile și TVA este asigurată
de la Bugetul de stat.
Beneficiarul acțiunii este Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
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