
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

Tel: 021 414 1058 
 

ÎNTREBARE 
A/USR/258/16.06.2020 

Către: Dl. LUCIAN NICOLAE BODE 
Ministru al Transporturilor 

Dl. Ioan PINTEA, Director General 
Compania națională de căi ferate “CFR” -S.A 

 
De la: Dl. Deputat TUDOR - VLAD BENGA 

Deputat USR în circumscripția electorală nr.8 BRAŞOV 
 
Obiectul întrebării: Terminalul Feroviar de la Feldioara, județul Brașov 
 

Stimați reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Companiei Naționale de Căi           
Ferate “CFR” -S.A, în temeiul dispoziţiilor art. 196 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aș             
dori să vă adresez câteva întrebări în legătură cu Terminalul Feroviar de la Feldioara, județul               
Brașov, ca urmare a afirmațiilor autorităților locale din Brașov cu privire la colaborarea             
deficitară cu Compania națională de căi ferate “CFR” - S.A.  

Recent, autoritățile locale din Brașov declarau că “nu cred într-o colaborare cu CFR             
SA” cu privire la construcția unui nou terminal intermodal, respectiv la modernizarea celui             
vechi din zona Timiș - Triaj deoarece, în ultimii 10 ani, CFR SA nu a facut vreun demers                  
concret pentru acest proiect. 
https://bzb.ro/stire/terminalul-intermodal-de-la-feldioara-ar-putea-fi-construit-cu-bani-privati-a
151122 

Uitându-ne pe strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare, în ciuda faptului că            
terminalul intermodal din Brașov este al doilea terminal ca volum de marfă din țară [anexa nr                
1], la prioritizarea efectuată a fost trecut ultimul în “Figura 15 - Proiecte terminale              

 

tudor.benga@cdep.ro  https://brasov.usr.ro Blvd 15 Noiembrie Nr. 1  0725 10 96 99 

 
 

mariana.negrea
Typewritten Text
Nr. 10802A/17.06.2020



intermodale” [anexa nr 2], deoarece nu a fost calculată Rata de Rentabilitate Economică             
pentru acest proiect.  
http://www.cfr.ro/files/strategie/SDezIF/2020/anexa%2021%20strategie%20(intermodal)%20
v3.0.pdf 

1. Ați avut până în prezent discuții cu reprezentanții autorităților locale respectiv           
județene din Brașov cu privire la acest obiectiv de investiții? Dacă da, care au fost               
concluziile? 

2. Când va scoate CFR SA la licitație expertiza tehnică, DALI, respectiv proiectul tehnic             
pentru modernizarea terminalului feroviar multimodal “Brașov Triaj”? Sau care este          
planul de dezvoltare a acestui obiectiv? 

3. Când va scoate CFR SA la licitație SF-ul pentru construcția terminalului intermodal            
de la Feldioara? 

 
Vă rog să îmi răspundeți la prezenta solicitare atât oral cât și în scris conform art.                

197, în termenul de 15 zile prevăzut la art. 197 şi 198 din regulamentul Camerei Deputaților.               
  

Cu stimă, 
 

Deputat TUDOR - VLAD BENGA 
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Anexa nr. 1 

 
 
 
Anexa nr. 2 
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