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REZUMAT. Lucrarea tratează impactul economic generat de multiplele restricţii şi limitări de viteză prezente pe reţeaua feroviară din 
România, în comparaţie cu investiţiile necesare remedierii a unui cât mai mare procent din acestea. O mare parte din costurile 
serviciilor de transport feroviar, indiferent dacă este vorba de trenurile de călători sau de marfă, o constituie preţul energiei electrice, al 
combustibilului consumat, sau mai bine zis consumul de energie general. Un aspect important ce ar trebui luat în considerare în analiza 
comportării în exploatare a materialului rulant îl constituie numărul mare de restricţii de viteză prezente pe reţeaua de cale ferată din 
România. Existenţa acestora se datorează în primul rând stării de degradare avansată în care se află infrastructura feroviară din 
România. În urma analizei datelor înregistrate de echipamentele de urmărire şi înregistrare a consumurilor cu care sunt echipate 
locomotivele, ramele electrice şi automotoarele diesel aparţinând operatorului CFR Călători SA, s-a constatat că, în ceea ce priveşte 
consumul de energie electrică sau combustibil, un tren care circulă pe o linie cu un număr mare de restricţii înregistrează un surplus de 
consum. Cheltuielile suplimentare înregistrate de operatorii feroviari datorită supraconsumului din zona restricţiilor este comparată cu 
valoarea investiţiilor necesare pentru remedierea defectelor infrastructurii. În vederea analizei tehnico-economice a restricţiilor, trebuie 
optat între alocarea de fonduri necesare lucrărilor de remediere a punctelor şi zonelor periculoase din reţeaua feroviară sau asumarea 
unor costuri mărite datorate consumului energetic suplimentar. 
 
Cuvinte cheie: energie, consum, restricţii de viteză, limitări de viteză, economie de energie, infrastructură, costuri. 
 
ABSTRACT. This paper studies the economic impact generated by the many restrictions and limitations of speed which are currently 
imposed on the Romanian rail network, as compared with the necessary investments for eliminating as much of them as possible. 
Much of the cost of rail transport services is dictated by the cost of the electricity or the fuel consumed, which is in general the overall 
energy consumption. An important aspect which should be taken into account in analyzing the behavior of the rolling stock is the high 
number of speed restrictions on the present day railway network in Romania. Their existence is due primarily to the advanced state of 
decay the Romanian railway infrastructure lies in. After analyzing the dates recorded by consumption recording equipment which from 
the locomotives, EMUs and diesel railcars owned by CFR Călători SA (our national railway main passenger operator), it was found that in 
terms of consumption of electricity or fuel, a train running on a line with a number of restrictions recorded a surplus of consumption. 
Additional energy expenses that the train operators confront with in the areas with many speed restrictions are comparable to the value 
of infrastructure investment needed to eliminate those restrictions. When analyzing technically and economically the existence of these 
speed restrictions, we must choose between allocating funds for cleanup of hazardous areas and points of the network or the 
assumption of increased costs due to additional energy consumption. 
 
Keywords: energy, consumption, speed restrictions, speed limits, energy saving, infrastructure, costs. 
 

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

Consumul de energie reprezintă una dintre proble-
mele de bază în ceea ce priveşte exploatarea feroviară. 

Considerând cheltuielile şi costurile directe şi indi-
recte ce apar în procesul de exploatare a sistemului de 
transport feroviar, un procent bine stabilit îl are preţul 
energiei electrice sau al combustibilului consumat. Cu 
alte cuvinte, vorbim de consumul de energie general. 

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări ener-
getice fără precedent rezultate din dependenţa din ce 
în ce mai mare de importuri, dar şi de preocupările 
privind protecţia mediului. Consiliul Europei, întrunit 
în primăvara anului 2006, a cerut adoptarea de urgenţă 
a unui plan de acţiune pentru eficientizarea energetică 
în vederea realizării obiectivului de economisire a 
energiei cu peste 20% până în 2020, fără a produce 
daune suplimentare mediului înconjurător şi fără a 
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afecta nivelul de confort sau calitatea produselor şi a 
serviciilor [2]. 

Realizarea obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20% până anul 2020, echivalent cu aproxi-
mativ 390 Mt, va genera o serie întreaga de beneficii 
energetice şi tehnologice întregii Uniuni, mai ales în 
ceea ce priveşte protecţia mediului, o problema atât de 
actuală şi de acută în prezent. Astfel, emisiile de dioxid 
de carbon trebuie reduse cu până la 780 Mt faţă de 
scenariul de bază, mai mult decât dublul reducerilor 
stipulate pentru Uniunea Europeană în cadrul Proto-
colului de la Kyoto până în anul 2012. Investiţiile supli-
mentare în tehnologii mai eficiente şi inovatoare vor fi 
mai mult decât compensate prin economisirea a peste 
100 de miliarde euro anual pentru combustibil şi energie.  

Atât la nivelul Uniunii Europene cât şi la scara în-
tregii lumi, sistemul de transport luat în ansamblu (rutier, 
feroviar, naval, aerian şi de alte tipuri) reprezintă un 
important consumator de energie. Sistemul de transport 
feroviar generează un consum de energie net inferior 
celorlalte sisteme, iar impactul negativ asupra mediului 
înconjurător nu poate fi comparat cu efectele trans-
portului rutier. Această stare de fapt este generată prin 
însăşi natura şi modul de funcţionare a acestuia. De 
aceea, reducerea acestor consumuri şi cu atât mai mult a 
impactului de mediu, trebuie să reprezinte o prioritate a 
factorilor de decizie tehnici şi politici în ceea ce priveşte 
strategiile de dezvoltare, investiţii şi mentenanţă. 

Dezvoltările tehnologice actuale în toate sectoarele de 
consum de energie permit obţinerea unor importante 
economii de energie. Cunoaşterea acestor noi tehnologii 
precum şi găsirea unor scheme financiare pentru imple-
mentarea acestora pot asigura realizarea obiectivului 
propus de Uniunea Europeană [2]. 

Consumul de energie în domeniul transporturilor s-a 
dublat pe parcursul ultimilor 30 de ani în condiţiile în 
care transporturile cele mai eficiente sub aspect energetic 
şi al efectelor externe (impactul asupra mediului), cele 
feroviare şi pe apă, au înregistrat consumuri cvasi-
staţionare [RAICU S. (2008), Managementul energiei în 
transporturi].  

Având în vedere cele menţionate anterior, putem consi-
dera ca fiind importantă atât din punct de vedere economic 
cât şi tehnic, orice abordare, soluţie sau procedură prin 
care se realizează o scădere a consumurilor energetice. 

Cu privire la exploatarea materialului rulant pe teri-
toriul României, mai precis circulaţia acestuia la vitezele 
maxime pe care le permit tronsoanele de cale ferată de la 
noi, o chestiune demnă de luat în considerare o constituie 
numărul tot mai mare de restricţii şi limitări de viteză, 
prezente pe toată reţeaua de cale ferată de la noi. Exis-
tenţa acestora se datorează în primul rând stării de 
degradare avansată în care se află infrastructura fero-

viară din România. În perioada 2001 – 2009, atât 
numărul restricţiilor de viteză prezente pe reţeaua CFR, 
cât şi lungimea însumată a acestora practic s-a dublat 
(tabelul 1, fig. 1 şi 2). 

 
Tabelul 1 

 

Nr. crt. Anul 
Numărul de 

restricţii 
Lungimea însumată 
a restricţiilor [km] 

1 2001 245 602 
2 2002 186 624 
3 2003 238 575 
4 2004 224 644 
5 2005 359 737 
6 2006 506 964 
7 2007 373 1019 
8 2008 411 1103 
9 2009 547 1408 

 

Sursa: MTI. 
 

 
 

Fig. 1. Reprezentarea grafică a numărului de restricţii de viteză pe 
reţeaua CFR în perioada 2001 - 2009. 

 

 
 

Fig. 2. Reprezentarea grafică a lungimi însumate a restricţiilor de 
viteză pe reţeaua CFR în perioada 2001 – 2009 

 
În vederea remedierii defectelor şi a zonelor slăbite 

de pe infrastructura feroviara, sunt necesare investiţii şi 
lucrări a căror valoare variază în funcţie de amploarea 
defectului respectiv. În lipsa acestor fonduri necesare 
reparaţiilor, pentru asigurarea nivelului impus al sigu-
ranţei circulaţiei, singura soluţie rămasă la îndemâna 
administratorului de infrastructură o constituie intro-
ducerea de restricţii şi limitări de viteză. 

Orice restricţie sau limitare reprezintă acel loc sau 
punct situat pe infrastructura feroviară, unde viteza 
impusă pentru circulaţie este mai mică decât viteza 
maximă normală pentru acea porţiune, din diferite motive. 
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Diferenţa dintre restricţii şi limitări constă în faptul că 
limitările au în general un caracter permanent, fiind ca-
uzate de obicei de caracteristici ale liniei sau ale terenului, 
ce nu pot fi modificate pentru asigurarea unei viteze de 
circulaţie egale cu cea maximă de pe porţiunea 
respectivă. 

Restricţiile se introduc atunci când aste constatată 
apariţia unui defect ce determină incapacitatea căii de 
rulare de a susţine circulaţia materialului rulant cu viteza 
sa maximă sau în timpul unor lucrări de întreţinere sau 
reparaţii, pentru protecţia personalului implicat. 

2. MODUL ÎN CARE RESTRICŢIILE  
ŞI LIMITĂRILE DE VITEZĂ AFECTEAZĂ 
CONSUMUL DE ENERGIE AL 
TRENURILOR 

În ceea ce priveşte energia electrică sau com-
bustibilul necesare unui tren pentru a se deplasa pe un 
tronson de cale ferată cu un număr mare de restricţii, s-a 
observat, prin analiza datelor înregistrate de contoarele 
montate la bordul vehiculelor motoare, un surplus de 
consum energetic. Acesta depinde în primul rând de 
diferenţa dintre viteza stabilită şi viteza restricţionată 
a fiecărei restricţii sau limitări, dar şi de lungimea fie- 

căreia. Consumul suplimentar prezent în acest caz apare 
datorită mai multor cauze. În primul rând este vorba de 
necesitatea frânării trenului şi a reducerii vitezei acestuia. 
Prin acest proces, se disipă o parte din energia cinetică 
până la reducerea vitezei de deplasare la valoarea impusă 
de respectiva restricţie sau limitare. Eliminarea energiei 
cinetice are loc prin degajarea căldurii generate de 
sistemele de frânare, indiferent de natura acestora. După 
depăşirea zonei de linie restricţionată, fiind necesară 
demararea trenului până la atingerea vitezei maxime, se 
înregistrează de asemenea un consum suplimentar de 
energie (fig. 3). Toate acestea, însumate la numărul de 
trenuri care circula pe o zonă restricţionată, determină 
costuri suplimentare deloc de neglijat. 

3. STUDIU DE CAZ – TRONSONUL  
DE CALE FERATĂ REABILITAT 
BUCUREŞTI- PLOIEŞTI 

În vederea estimării valorilor consumurilor suplimen-
tare de energie datorate prezenţei unui număr mare de 
restricţii de viteză, se va analiza comportarea energetică a 
unor trenuri de călători aparţinând companiei naţionale 
SNTFC ,,CFR Călători” SA, pe distanţa Bucureşti – 
Ploieşti.  

 

 
 

Fig. 3. Pierderile de energie datorate prezenţei unei restricţii de viteză. 
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Pentru reabilitarea şi modernizarea primului tronson 
de cale ferată Bucureşti – Câmpina, segment care face 
parte din Culoarul IV Paneuropean, s-au cheltuit în prima 
parte a anilor 2000 cca. 225 milioane de euro. Aceste 
investiţii au fost iniţial realizate în vederea realizării unei 
căi de rulare pe care, conform proiectelor, să se circule 
cu viteza maximă de 160 km/h [8]. Din păcate, în prezent 
pe acest sector reabilitat se circulă cu viteza de 120 km/h, 
doar câteva trenuri circulând cu 140 km/h, iar pe toată 
distanta sunt prezente permanent restricţii de viteză de 70 
sau 50 km/h (tabelul 2). Această situaţie a fost cauzată, în 
primul rând, prin neexecutarea lucrărilor de întreţinere 
curentă pentru tronsonul modernizat, datorită lipsei acute 
a fondurilor necesare realizării acestor lucrări. Este 
binecunoscut faptul că, după terminarea refacţiei sau mo-
dernizării unui tronson de cale ferată, trebuie asigurate o 
serie întreagă de lucrări de întreţinere periodice, costul 
acestora fiind direct proporţional cu viteza maximă de 
circulaţie pentru linia respectivă. 

În tabelul 2 sunt prezentate cele nouă restricţii de 
viteză prezente pe tronsonul de cale ferată Bucureşti – 
Ploieşti în decada 21-28 februarie 2010. Pentru a putea 
determina supraconsumul real generat de aceste restricţii, 
s-au analizat şi interpretat datele înregistrate de instala-
ţiile de contorizare de pe locomotivele electrice aparţinând 
SNTFC ,,CFR Călători” SA, Depoul Bucureşti Călători. 
Au fost luate în considerarea pentru fiecare locomotivă 
câte o pereche de trenuri rapide remorcate de acestea pe 
tronsonul respectiv în perioada 21-28 februarie 2010, 
redată în tabelul 2. 

Consumurile de energie electrică rezultate pentru 
aceste trenuri sunt comparate cu cele înregistrate pe 
acelaşi tronson şi aceleaşi perechi de trenuri pe o perioadă 
în care nu exista nici o restricţie de viteză (tabelul 3). 

Valorile rezultate pentru cele două perioade analizate 
(21-28 februarie 2010 şi 11-20 decembrie 2010) sunt 
prezentate în tabelele 4 şi 5, iar în tabelul 6, în urma 
calculului diferenţei dintre valorile obţinute în cazul celor 
două perioade (cea în care sunt prezente nouă restricţii pe 
tronson şi cea fără restricţii), sunt redate consumurile 
suplimentare înregistrate pentru respectivele locomotive. 

 
Tabelul 2 

 

Restricţiile de viteză prezente pe cele două fire de circulaţie 
pentru tronsonul Bucureşti – Ploieşti, valoarea vitezei reduse , 

poziţiile kilometrice pentru fiecare 
 

Firul I de circulaţie Firul II de circulaţie 
Nr. 
crt. Valoarea 

vitezei 
Poziţia 

kilometrică 
Valoarea 

vitezei 
Poziţia 

kilometrică 
1 50 7+020 – 7+675 50 7+020 – 7+675 
2 70 13+550 – 13+600 70 9+900 – 9+950 
3 70 16+450 – 16+500 50 30+950 – 31+200 
4 70 52+000 – 52+300 80 47+050 – 47+100 
5 - - 70 52+050 – 52+100 

 

Sursa: CNCF „CFR” SA – Direcţia linii, B.A.R. Bucureşti, buletin 
de avizare a restricţiilor de viteză, decada 21-28 februarie 2010. 

Se constată că, numai pentru o perioadă de opt zile, 
locomotivele respective au avut pe distanţa Bucureşti – 
Ploieşti un consum suplimentar de energie electrică de 
2082 kWh (putere activă) şi 693 kVARh (putere 
reactivă) doar pentru sensul de circulaţie Bucureşti – 
Ploieşti (firul I), iar pentru sensul Ploieşti – Bucureşti 
(firul II) a rezultat un supraconsum de 1251 kWh 
(putere activă) şi 76 kVARh (putere reactivă).  

 
Tabelul 3 

 

Restricţiile de viteză prezente pe cele două fire de circulaţie 
pentru tronsonul Bucureşti – Ploieşti, valoarea vitezei reduse, 

poziţiile kilometrice pentru fiecare 
 

Firul I de circulaţie Firul II de circulaţie 
Nr. 
crt. Valoarea 

vitezei 
Poziţia 

kilometrică 
Valoarea 

vitezei 
Poziţia 

kilometrică 
1 Nu au fost prezente restricţii de viteză 

 

Sursa: CNCF „CFR” SA – Direcţia linii, B.A.R. Bucureşti, buletin 
de avizare a restricţiilor de viteză, decada 11-20 decembrie 2011. 
 

Tabelul 4 
 

Decada 21 – 28 februarie 2010 

Consumuri energetice înregistrate 
Distanţa Buc. 

Nord – Ploieşti 
Sud 

(Fir I) 

Distanţa Ploieşti 
Sud – Buc. Nord 

(Fir II) Nr. 
crt.

Data 
Nr. 

locomotivă
Consum 
energie 
activă 
[kWh] 

Consum 
energie 
reactivă 

[kVARh] 

Consum 
energie 
activă 
[kWh] 

Consum 
energie 
reactivă 

[kVARh]

1 
21/02-
2010 

EA324 1150 485 984 433 

2 
22/02-
2010 

EA397 1176 501 1007 471 

3 
23/02-
2010 

EA363 974 405 958 414 

4 
24/02-
2010 

EA891 1093 460 1055 446 

5 
25/02-
2010 

EA379 1501 566 680 259 

6 
26/02-
2010 

EA872 1075 467 1112 482 

7 
27/02-
2010 

EA692 1291 729 1104 617 

8 
28/02-
2010 

EA784 1301 756 1158 708 

Total 9561 4369 8058 3830 
Valoare medie 1195 546 1007 479 
 
Date înregistrare: 
 Locomotivă: serie 060EA, parc CFR Călători SA; 
 Tren: Rapid 651/651, 10 vagoane, viteză maximă 140 km/h; 
 Dată înregistrare: 21 – 28 decembrie 2010;  
 Magistrala: Bucureşti – Ploieşti (zona reabilitată a culoarului IV 

Paneuropean); 
 Distanţă: 60 km. 
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Tabelul 5 
 

Decada 11 – 20 decembrie 2010 

Consumuri energetice înregistrate 
Distanţa Buc. 

Nord – Ploieşti 
Sud (Fir I) 

Distanţa Ploieşti 
Sud – Buc. Nord

(Fir II) Nr. 
crt. 

Data Nr. 
locomotivă Consum 

energie 
activă 
[kWh] 

Consum 
energie 
reactivă 

[kVARh] 

Consum 
energie 
activă 
[kWh] 

Consum 
energie 
reactivă 

[kVARh]
1 11/12/2010 EA692 1218 753 884 543 
2 12/12/2010 EA328 881 256 839 324 
3 13/12/2010 EA131 845 311 838 390 
4 14/12/2010 EA2004 798 504 729 533 
5 15/12/2010 EA802 923 559 898 584 
6 16/12/2010 EA335 957 392 902 467 
7 17/12/2010 EA871 982 579 915 560 
8 18/12/2010 EA613 875 322 802 353 
Total 7479 3676 6807 3754 
Valoare medie 935 459 851 469 
 
Date înregistrare: 
 Locomotivă: serie 060EA, parc CFR Călători SA; 
 Tren: Rapid 651/652, 10 vagoane, Viteză maximă 140 km/h; 
 Dată înregistrare: 11 – 20 decembrie 2010; 
 Magistrala: Bucureşti – Ploieşti (zona reabilitată a culoarului IV 

Paneuropean); 
 Distanţă: 60 km. 
 

Tabelul 6 
 

Consumuri suplimentare rezultate 

Distanţa Buc. Nord – Ploieşti 
Sud (Fir I) 

Distanţa Ploieşti Sud – Buc. 
Nord (Fir II) 

Energie 
activă [kWh] 

Energie 
reactivă 

[kVARh] 

Energie 
activă [kWh] 

Energie 
reactivă 

[kVARh] 
2082 693 1251 76 

 

Chiar dacă este vorba de a aceeaşi distanţă analizată 
pentru ambele sensuri şi trenuri cu o aceeaşi viteză 
maximă (140 km/h), diferenţele dintre valorile rezultate 
din calcul sunt generate de decalajul de altitudine dintre 
cele două oraşe, Bucureştiul situându-se mai jos (la cca. 
85 m) faţă de nivelul mării decât Ploieştiul, care se află 
la cca. 150 m. 

Însumând cele două valori, obţinem consumul su-
plimentar total pentru ambele fire de circulaţie datorat 
restricţiilor de viteză prezente pe această distanţă. 
Rezultă astfel un total de 3333 kWh (putere activă) şi 
769 kVARh (putere reactivă). 

În decursul unui an de zile, pentru perechea de trenuri 
rapide analizate, locomotivele electrice înregistrează un 
consum suplimentar de aproximativ 150 MWh şi 
34,5 MVARh. În realitate însă, energia consumată în 
surplus este cu mult mai mare, deoarece aici s-a analizat 
doar o singură pereche de trenuri (rapide cu viteza ma-
ximă de 140 km/h). Dacă este să luăm în considerare 
toate trenurile care circulă în decursul unui an, atât cele de 
călători cât şi cele de marfă, unele cu tipuri diferite de 

tracţiune (electrică, diesel-electrică, diesel-hidraulică etc.), 
valorile reale sunt cu mult mai mari. Desigur, această 
ipoteză de calcul prin care s-a ajuns la rezultatele 
respective s-a bazat pe faptul că restricţiile de viteză care 
au fost luate în calcul ar fi prezente pe tronson în toată 
perioada anului respectiv. În realitate însă, numărul şi 
caracteristicile restricţiilor (viteza permisă, numărul şi 
lungimea acestora) variază de la o luna la alta în limite 
relativ largi. Aceasta deoarece în timp unele defecte sau 
puncte slăbite prezente la linii sunt îndepărtate prin lucrări 
şi intervenţii. Ceea ce trebuie luat în considerare, este 
faptul că per total la nivelul întregii reţele CFR numărul 
acestora este în creştere de la an la an (tabelul 1). 

S-a considerat pentru realizarea acestui studiu 
tronsonul de cale ferată Bucureşti-Ploieşti, deoarece pe 
această distanţă pe parcursul unui an este înregistrat cel 
mai intens trafic feroviar atât în ceea ce priveşte tre-
nurile de călători (aproximativ 95 de trenuri pe ambele 
sensuri), cât şi cele de marfă. Astfel impactul energetic 
chiar şi al unei singure restricţii este semnificativ. 

Un alt efect negativ al restricţiilor de viteză asupra 
exploatării trenurilor este acela că se produc prelungiri ale 
timpilor de mers. De exemplu, o restricţie de viteză de 
50 km/h cu o lungime de 100 de metri produce o întârziere 
de cel puţin un minut în parcurs pentru un tren de călători 
de 10 vagoane care circulă cu viteza maximă de 120 km/h. 
Aceasta deoarece, pentru a respecta viteza restricţionată a 
restricţiei, indiferent de valoarea şi lungimea acesteia, 
mecanicul trebuie să ia măsuri de frânare şi reducere a 
vitezei trenului de la viteza maximă pe o distanţă de cca. 
1000 de metri faţă de locul de unde începe restricţia 
propriu-zisă (fig. 4). După depăşirea restricţiei, demararea 
trenului se face tot lent şi numai după ce ultimul vagon a 
trecut de porţiunea de linie slăbită. 

4. EFECTELE NEGATIVE ALE 
RESTRICŢIILOR DE VITEZĂ  
ŞI IMPLICAŢIILE ACESTORA 

Cheltuielile suplimentare înregistrate de către 
operatorii feroviari datorită supraconsumului din zona 
restricţiilor trebuie comparate cu valoarea investiţiilor 
necesare pentru remedierea defectelor infrastructurii. În 
vederea analizei tehnico-economice a restricţiilor şi din 
punct de vedere decizional trebuie optat între alocarea 
de fonduri necesare lucrărilor de remediere a punctelor 
şi zonelor periculoase din reţea sau asumarea unor cos-
turi mărite datorate consumului energetic suplimentar. 
Luând în considerare faptul că în România administra-
torul de infrastructură CFR SA, principalul operator 
feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA şi 
respectiv cel de marfă SNTFM „CFR Marfă” SA sunt 
companii naţionale aflate în proprietatea statului, 
rezultă că o economie în bugetele de investiţii alocate 
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reparaţiilor şi întreţinerii infrastructurii alocate CFR SA 
provoacă în mod indirect prin efectele restricţiilor de 
viteză pierderi economice operatorilor şi implicit 
pierderi la bugetul de stat (fig. 5). Trebuie menţionat 

faptul că operatorul CFR Călători SA este subvenţionat 
de statul român doar pentru asigurarea activităţilor de 
transport, nu şi pentru eventuale cheltuieli suplimentare 
datorate infrastructurii feroviare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4. Producerea de 
întârzieri asupra unui tren 
în cazul unei restricţii de 

viteză. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Mecanismul de 
producere a efectelor 

directe şi indirecte 
datorate restricţiilor şi 
limitărilor de viteză.  

 
 
 
 
 
 

 

 
5. CONCLUZII 

Consumul de energie electrică şi combustibil necesar 
procesului de remorcare a trenurilor reprezintă un element 
important al costului pentru economia unei companii 
feroviare sau a unui operator privat de transport de călători 
sau de marfă. În tabelul 7 sunt redate procentele din costul 
mediu pentru fiecare tren-kilometru pe care le reprezintă 
consumurile de energie în cazul operatorului naţional 
SNTFC „CFR Călători” SA. Datorită consumului sporit 
de combustibil necesar asigurării remorcării trenurilor cu 
locomotive diesel, efectele economice generate de restric-
ţii sunt net superioare celor prezente în cazul tracţiunii 
electrice (cea mai eficientă din punct de vedere energetic). 

În cazul companiei naţionale SNTFC „CFR Călători” 
SA, numărul mare de tren-km efectuaţi cu locomotivele 
diesel-electrice şi automotoare diesel (aproximativ 47% 
din total) şi nivelul ridicat al preţului pe tona de com-
bustibil au un impact major asupra costului de exploatare. 

Un alt element ce trebuie luat în considerare îl con-
stituie faptul că regulamentele şi legislaţiile româneşti 
din domeniu nu oferă companiilor feroviare nici o 
reducere a taxelor pe consum de combustibil, deşi în 
ţările europene există o reducere specială în ceea ce 
priveşte aceste companii (de exemplu în Italia nivelul 
de reducere a taxelor pentru combustibil este de 70% şi 
astfel preţul este cu aproximativ cu 35% mai mic decât 
nivelul normal al pieţei) [6]. 

Consumul de electricitate este mai mic faţă de cel de 
combustibil, considerând un acelaşi lucru mecanic util 
efectuat de către vehiculul de tracţiune (un acelaşi tonaj 
util transportat pe o aceeaşi distanţă). Din păcate însă, 
în prezent pe întreaga reţea de cale ferată CFR sunt 
prezente peste 450 de puncte periculoase cu restricţii de 
viteză, unele extrem de mari ca diferenţă între viteza 
maximă şi cea restricţionată (5, 15 sau 30 km/h pe 
porţiuni de 100 sau 120 km/h viteză maximă). 
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Tabelul 7 

Procentele pe care le reprezintă consumurile de energie electrică şi de combustibil din costul mediu  
pentru fiecare tren-kilometru, în funcţie de rangul trenului şi tipul de tracţiune utilizat 

Tipul de tracţiune utilizat Consum de energie si combustibil [%]Nr. 
crt. 

Rangul 
trenului* Locomotivă 

electrică 
Locomotivă 

diesel-electrică 
Locomotivă 

diesel-hidraulică 
Automotor 

Desiro Energie electrică Combustibil 

1 ACC - - - • - 21,35 
2 ACC • - - - 17,86 - 
3 ACC - • - - - 33,23 
4 IC • - - - 12,7 - 
5 IC - • - - - 19,52 
6 PER - - - • 15,77 - 
7 PER • - - - 17,59 - 
8 PER - • - - 23,47 - 
9 PER - - • - - 25,23 
10 RAP - - - • - 18,55 
11 RAP • - - - 14,32 - 
12 RAP - • - - - 26,28 
13 RAP - - • - - 25,92 

* Notaţii: ACC – tren accelerat, IC – tren intercity, PER – tren personal, RAP – tren rapid. 

Sursa: SNTFC „CFR Călători” SA. 
 

Consecinţa generală a tuturor celor menţionate anterior 
constă în primul rând în afectarea bugetului de stat alocat 
transportului feroviar şi implicit susţinerii infrastructurii la 
un nivel de siguranţă optim impus prin legislaţii şi 
reglementări, iar în al doilea rând o scădere a calităţii 
serviciului de transport feroviar, percepute de către publi-
cul călător şi clienţi în cazul transportului de marfă (fig. 5). 

Soluţiile necesare a fi abordate în vederea remedierii 
sau cel puţin a diminuării problemelor enumerate anterior 
sunt următoarele: 

 Iniţierea ce către administratorul infrastructurii fero-
viare a unui studiu aprofundat şi detaliat în ceea ce 
priveşte toate punctele periculoase de pe reţea şi gruparea 
acestora pe mai multe categorii în funcţie de importanţa 
liniilor pe care sunt prezente fiecare, valoarea traficului şi 
viteza maximă pe respectivul tronson (aceasta deoarece în 
cazul unei linii secundare slab circulate şi cu o viteză de 
circulaţie mică, prezenţa unei restricţii generează un efect 
energetic şi economic infim, iar iniţierea unor investiţii de 
amploare în vederea remedierii problemelor care nu ar fi 
amortizate prin scăderea consumului energetic nu ar fi 
justificată); 

 Efectuarea unor calcule economice prin care să se 
cuantifice cheltuielile suplimentare cu energia (curent 
electric şi combustibil) datorate restricţiilor şi limitărilor 
de viteză de pe liniile principale intens circulate şi cen-
tralizarea datelor obţinute; 

 Calculul cu exactitate a sumelor necesare remedierii 
fiecărui punct slăbit sau periculos pe reţea, care are ca 
efect o restricţie sau limitare de viteză; 

 Determinarea perioadei în care cheltuielile supli-
mentare generate de fiecare restricţie (cu preponderenţă 
cele de pe liniile principale intens circulate), ating va-

loarea necesară remedierii prin lucrări de reparaţii a 
defectului respectiv; 

 Concentrarea şi alocarea fondurilor pentru lucrările 
de reparaţii şi remediere în cazul restricţiilor de pe reţea, 
în cazul în care perioadele calculate la punctul anterior 
sunt mici; 

 Acordarea unor priorităţi pentru lucrările respective, 
în cazul unor liniilor magistrale intens circulate; 

Prin implementarea şi materializarea tuturor acţiunilor 
enumerate anterior, atât calea ferată cât şi Ministerul 
Transporturilor ar obţine pe termen mediu şi lung eco-
nomii substanţiale la buget prin reducerea cheltuielilor 
necesare energiei. Aceste sume ar putea fi canalizate 
către alte investiţii şi achiziţii de echipamente necesare 
creşterii calităţii serviciului de transport pe cale ferată, 
oferit publicului. 
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