„Dezvoltarea consolidării capacității instituționale
a CNCF ”CFR” SA, administratorul de
infrastructură feroviară din România, eligibilă
pentru pachetul de coeziune al Mecanismului
pentru Interconectarea Europei (2014–2020)”

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului.
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

Scopul Acțiunii
Acțiunea are drept scop consolidarea capacității instituționale și
administrative a CNCF ”CFR”-S.A. pentru dezvoltarea și implementarea de
proiecte pe rețeaua feroviară TEN-T.

Obiectivul general al Acțiunii
Obiectivul general al Acțiunii este de a întări capacitatea instituțională
a CNCF ”CFR” SA, astfel încât să se asigure o înaltă calitate, eficiență și
transparență în gestionarea fondurilor CEF pentru avansarea în timp util
a proiectelor de infrastructură feroviară din România pe TEN-T.

Obiectivele specifice al Acțiunii

Obiectivele specifice ale Acțiunii sunt:
oîmbunătățirea capacității

de management de project a beneficiarului;

oconsolidarea

capacității beneficiarului de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor CEF și, în general, o mai
bună absorbție a fondurilor UE;

oîntărirea

capacității instituționale a beneficiarului, eficiența administrativă în ceea ce privește pregătirea și
implementarea proiectelor pre-identificate în partea 1 din Anexa 1 la Regulamentul CEF;

ocontribuția

directă la dezvoltarea de proiecte în vederea eliminării blocajelor, a creșterii vitezei pe liniile de
cale ferată TEN-T, prin aplicarea STI-urilor feroviare și a legislației relevante în materie de
interoperabilitate, prin eliminarea legăturilor lipsă și prin îmbunătățirea secțiunilor transfrontaliere;

ominimizarea

provocărilor beneficiarului în dezvoltarea proiectelor care au o maturitate suficientă, o calitate
și o valoare adăugată ridicată la nivelul UE și la nivel național;
odefinirea

măsurilor pentru a promova introducerea de noi tehnologii în trafic, pentru a spori capacitatea de
gestionare și dacă este cazul, pentru a reduce costurile externe.

Rezultatele Acțiunii
Rezultatele vizate prin implementarea Acțiunii sunt:
oÎmbunătățirea

capacității și a know-how-ului beneficiarului pentru pregătirea și
solicitarea finanțării din cadrul CEF, pentru proiectele de infrastructură feroviară pe
TEN-T și identificarea aspectelor inovatoare relevante care vizează creșterea
atractivității sectorului feroviar în ceea ce privește mediul și beneficiile socioeconomice;

oo

mai mare transparență a procedurilor;

ostabilitatea

ciclului de gestionare a proiectelor;

oîmbunătățirea

treptată a procesului (inclusiv gestionarea fluxurilor de documente și
a fluxului de lucru cu părțile interne și externe interesate);

ocreşterea

capacităţii interne a beneficiarului de a implementa proiecte finanţate în
cadrul CEF în perioada de programare 2014-2020, care va contribui la atragerea de
investitori, inclusiv de investitori privaţi pentru viitoarele proiecte PPP.

Implementarea Acțiunii

oImplementarea

Acțiunii este asigurată de către Direcția Dezvoltare, structură
operațională din anul 2016 și subordonată Sectorului Tehnic al CNCF ”CFR”-S.A.;
oDirecția

Dezvoltare asigură, prin personalul de specialitate, sprijin și consultanță
pentru activităţile specifice ale CFR în etapele de elaborare şi implementare a
proiectelor, cu precădere a celor finanțate din programul CEF;
oDomeniile

pentru care se poate acorda sprijin și consultanță sunt următoarele:
infrastructuri/suprastructuri, poduri şi tuneluri, semnalizare, linie de contact,
structuri, instalaţii electrice şi termo-tehnice, dezvoltarea şi analiza de proiecte
(analiza economică de transport, analiza cost-beneficiu şi planificare şi
implementare de contracte pentru lucrări feroviare).

Finanțarea Acțiunii

Proiectul este finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei din
Fonduri de Coeziune/CEF și din Bugetul de Stat pentru perioada 2014-2020.
Contract de finanţare

Nr. acţiune

MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/9/SI2.714464

Perioada de implementare din acordul de finanţare

2016-2020 (60 luni)

Valoare totală proiect

1.073.945,00 EUR

Cheltuieli eligibile din care:

1.073.945,00 EUR

UE/CEF (100% din total cheltuieli eligibile)

1.073.945,00 EUR

RO/Cofinanţare (0%, din total cheltuieli eligibile)

0,00 EUR

