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Rezumat. Proiectul international Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - 
Validation of trade and transport processes, Implementation of improvement actions, Application of co-
coordinated structures, acronim FLAVIA, are ca obiectiv principal consolidarea unui canal logistic în 
transportul de mărfuri între Europa Centrală şi Europa de Sud-Est şi extinderea legăturilor comerciale şi 
de transport cu ţările din regiunea Mării Negre şi din spaţiul TRACECA, prin facilitarea transferului 
modal de la transportul rutier la cel feroviar şi fluvial. Centrul de Cercetare, Proiectare şi Consulting în 
Transporturi din Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB-CCPCT) este partener la proiect alături 
de alţi 14 parteneri din Polonia, Cehia, Slovacia, Germania, Austria, Ungaria. În lucrarea de faţă sunt 
prezentate rezultate recente ale activităţii la proiect, prilejuite de studiul de pre-fezabilitate pentru 
evaluarea serviciilor de transport pe Dunăre. Este estimat traficul potențial atras de la transportul rutier 
în cazul finalizării lucrărilor planificate la Canalul București-Dunăre. Cel mai probabil trafic atras va 
proveni din aria metropolitană București și din imediata apropiere. În plus, o operare performantă poate 
de asemenea atrage fluxuri de transport de mărfuri din țările situate în regiune Mării Negre la 
transportul fluvial pe Dunăre.  Lucrarea descrie un model de evaluare ex-ante a efectelor generate de 
operarea pe Canalul Dunăre – Bucureşti folosind packetul software „FAVIA tool” dezvoltat în cadrul 
proiectului. In raport cu transportul rutier de mărfuri, pentru relația București -Austria (Viena), cu 
ajutorul programului, se estimează economia realizată la fiecare container transportat pe Dunare, pentru 
un utilizator interesat in alegerea celui mai adecvat mod de transport.  
  
Cuvinte cheie: Canalul Bucuresti - Dunare; coridor intermodal; evaluare ex-ante; tranferul modal.  
 
Abstract. The international project Freight and Logistics Advancement in Central/South-East 
Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvement actions, 
Application of co-coordinated structures, in short FLAVIA, funded by ERDF, has as the main 
objective the consolidation of a fright transport corridor between Central Europe region and South 
East Europe region, and also the extension of the trade and transport connections to the TRACECA 
and Black Sea region's countries, through the modal shift from the road to rail and inland waterway 
transport. The UPB-CCPCT is one of the 14 FLAVIA partners, which are situated in seven countries: 
Poland, Check Republic, Slovakia, Germany, Austria, Hungary and Romania.  In this paper we 
present the recent achievements of the FLAVIA project activities, which were obtained during the 
pre-feasibility study of the Danube inland water way services. One estimates potential attracted cargo 
from the road transport to inland transport, in case of planned works completion on Bucharest- 
Danube Canal. The most probable shifted cargo is generated in Bucharest metropolitan area and its 
surroundings. Moreover, a performance operation may attract international freight flows from the 
Black Sea Region to Danube transport, too. It describes an ex-ante assessment model for the 
generated effects by the Bucharest - Danube Canal operations; it uses the FLAVIA tool software, 
which was developed during de project lifetime. One estimates the cost savings for each container 
due to the Danube freight transport versus road transport between Bucharest and Austria (Vienna), in 
case that the user makes a modal shift according to his best interest.  
 
Keywords: Bucharest-Danube Canal; intermodal corridor; ex-ante assessment; positive effect of the 
freight unit consolidation. 
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1. INTRODUCERE. SCURTĂ PREZENTARE A REZULTATELOR  
LA PROIECTUL FLAVIA  

Proiectul internațional „Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - 
Validation of trade and transport processes, Implementation of improvement actions, Application of 
co-coordinated structures” (Metode avansate în transporturi şi logistică în Europa Centrală/Sud-Est – 
Validarea proceselor comerciale şi de transport, implementarea acţiunilor de îmbunătăţire, utilizarea 
unor structuri coordonate), acronim FLAVIA, are ca obiectiv principal consolidarea unui canal logistic 
în transportul de mărfuri între Europa Centrală şi Europa de Sud-Est şi extinderea legăturilor 
comerciale şi de transport cu ţările din regiunea Mării Negre şi din spaţiul TRACECA, prin facilitarea 
transferului modal de la transportul rutier la cel feroviar şi fluvial. 

Parteneriatul este alcătuit din operatori de transport, asociații, autorități, institute de cercetări și 
universități din șapte țări localizate în centru Europei, cu excepția României amplasată în sud-est. În 
figura 1, steagurile cu litera F indică cele șapte state din parteneriat (cele două săgeți evidențiază alte 
două coridoare dezvoltate pe direcția nord-sud a Europei).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Parteneriatul la proiectul FLAVIA și aria de studiu a proiectului 
(Sursa: www.flavia-online.de [1]). 

 
Partenerul leader este Universitatea Tehnică din Wildau- Grupul de Cercetare Logistică în 

Transporturi. Ceilalți parteneri sunt următorii : Pro Rail Alliance (Allianz pro Schiene) (DE), GVZ 
Development Corporation Southwest Saxony (DE), Ministry of Economy of the Federal State 
Brandenburg (DE), University of Pardubice (CZ), EXPRESS-INTERFRACHT Co. (CZ), Interport 
Servis Ltd. (SK), Upper Austrian University of Applied Sciences, Research & Development Ltd. - 
LOGISTIKUM (AT), Institute of Logistics and Warehousing (ILIM) (PL), University POLITEHNICA 
of Bucharest-Transportation Research and Consulting Centre –UPB-CCPCT (RO), Technical University 
of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies (SK), Regional Advisory and Information Centre 
Presov (SK), Hungarian Logistics Association (HU), BILK Kombiterminál Zrt. (HU).  

Activitățile din cadrul proiectului sunt concentrate asupra: creării unor structuri de cooperare, 
așa cum sunt de exemplu alianțele pro-feroviare, transferului de bune practici, studii de pre-fezabilitate 
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pentru evaluarea unor soluíi eficiente de operare pe coridor și asupra utilizării unor metode de operare 
de „logistică verde”.  

Studiul de prefezabilitatea asupra unor servicii de linie pe căi navigabile interioare a oferit 
posibilitatea analizei listei de proiecte propuse de autoritățile din Romania pentru Strategia Regiunilor 
Dunării, din punctul de vedere al termenelor de realizare și a volumului de investiții alocate. Între 
aceste proiecte regăsim proiectul Canalului București-Dunăre, ale cărui lucrări au început înainte de 
1990 și având mai multe obiective, printre care și acela de asigurare a unei legături de transport fluvial 
între aria metropolei București și portul Oltenița.  

În secțiunea următoare este analizat potențialul de atragere a traficului de la transportul rutier la 
cel pe căi navigabile în cazul finalizării lucrărilor de investiții și câteva considerații legate de influența 
regională pe care o poate avea Canalului București- Dunăre.  

În secțiunea a treia prezentăm un instrument software numit „FLAVIA tool” (www.flavia-
online.de) care poate fi folosit de un utilizator în procesul realizării deciziei de transport, prin 
cuantificarea efectelor alegerii unui mod de transport într-o anumită relație de transport, ținînd cont de 
diferite criterii de optimizare. Prin comparație cu transportul rutier vom pune în evidență cele mai 
relevante avantaje ale alegerii transportului fluvial în relația București - Viena.  

Un ultim capitol este dedicat concluziilor și câtorva condiții care trebuie să însoțească darea în 
exploatare a Canalului București-Dunăre pentru obținerea avantajelor preconizate pentru domeniul 
transporturilor.  

2. ARIA DE INFLUENȚĂ A CBD ȘI TRANSFERUL MODAL  
DE LA TRANSPORTUL RUTIER LA CEL FLUVIAL 

O analiză a transportului de mărfuri la nivelul anului 2007 [2] evidențiază faptul că aproape 320 
milioane de tone de mafă au fost transportate în România pe rețeaua rutieră de transport. Cu aceste 
valori, transportul rutier deținea 72% din totalul volumului de mărfuri transportat de mărfuri, în timp 
ce pe căile ferate se transportau doar 21%, iar pe fluviul Dunărea numai 6%. Din total, 17% din acest 
volum provine din trei zone importante de origine: 

(i) Constanta - important centru industrial și comercial, însă important mai ales prin portul 
maritim prin care se manipulează un important volum de importuri - 17,7 milioane tone; 

(ii) Județul Prahova și regiunea București-Ilfov, cea mai industrializată zonă a țării, care a 
contribuit cu 18,2 milioane; 

(iii) Județul Gorj care concentrează cele mai multe dintre activitățile miniere și de produse de 
balastieră- 19,5 milioane tone.  

În ceea ce privește destinațiile fluxurilor de transport, se evidențiază aceleași trei zone, care în 
2007 au atras în total 14,5% din fluxurile totale de mărfuri.  

Constanta a atras aproape 17 milioane de tone, cele mai multe constituind exporturi prin port. 
Corespunzător aceluiași studiu [2] activitatea de transport în Romania, în 2007 era de aprox. 53,8 
miliarde de tone.km. În ceea ce privește repartiția modală, transportul rutier deținea cca 61% din total, 
adică o proporție mai mică decât raportarea în tone. Explicația imediată este aceea a unui transport 
rutier pe distanțe mai mici (în medie, cca. 144 km).  

Pe căile ferate se transportau aprox. 29,25% de tone km, iar pe căile navigabile 9,61%, adică 
proporții mai mari decât cele exprimate în tone transportate. Distanța medie de transport era astfel de 
229 km și respectiv, 267 km. Statistici recente oferă informații asupra evoluției traficului pentru toate 
țările din EU, din care putem observa o evoluție satisfăcătoare pentru Romania, în ceea ce privește 
traficul pe căile navigabile (tabelul 1).  

Aceași sursă indică pentru Austria o creștere de 18%, pentru Republica Cehă de 30%, iar pentru 
Ungaria de 30,7% a traficului din 2010 cu cel din 2009.  
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Tabelul 1 

Evoluția traficului pe căile navigabile, în România și în tările EU [miliarde tkm] 
(Sursa: EC, Transport: Statistical Pocketbook 2012, [3] ) 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
09/10 
(%) 

EU27 122.1 133.9 132.5 132.5 123.5 136.7 138.7 138.5 144.9 145.3 129.8 147.4 13.6 

EU15 114.6 127.4 125.9 125.1 116.4 126.0 126.2 126.6 132.2 130.0 109.7 123.3 12.5 

EU12 7.5 6.5 6.6 7.4 7.1 10.7 12.4 11.8 12.7 15.2 20.2 24.1 19.6 

RO 3.1 2.6 2.7 3.6 3.5 7.0 8.4 8.2 8.2 8.7 11.8 14.3 21.7 
 

Pornind cel puțin de la aceste tendințe de creștere a interesului pentru transportul pe căi 
navigabile și de la politicile Europene în legătură cu susținerea financiară a proiectelor Strategiei 
Regiunilor Dunării, poate fi de interes discutarea potențialul pe care planificatul proiect al Canalului 
București-Dunăre (CBD) îl are în atragerea unui trafic de mărfuri de la transportul rutier, treptat, 
lărgind aria de interes pe măsură ce transportul pe canal se va fi dovedit eficient, transformând în acest 
fel Bucureștiul într-un adevărat port la Dunăre. 

Se pot lua în discuție câteva etape de transfer modal, pornind de la cea mai apropiată zonă de 
influență, cea a metropolei București, până la cea situată de-a lungul arealului românesc al Dunării, așa 
cum se reprezintă în figura 2. Valorile de trafic obținute sunt reprezentate în figura 3, pentru o creștere 
economică moderată, considerând toate etapele de atragere a traficului.   

 

 
 

Fig. 2 – Zonele de atragere a traficului de la transportul rutier la cel pe căi navigabile în cele patru etape 
(scenarii), în cazul realizării CBD (roșu – zona metropolitană București; galben – prima etapă; albastru –  

etapa a doua; verde – etapa a treia; cercurile albastre – etapa a patra) (Sursa: Cuncev, 2010, [4]) 
 

În cazul în care lucrările la CBD vor începe în 2013, după terminarea lor în aprox. cinci ani, 
atunci este posibil ca în preajma anilor 2020 să poată fi atras traficul cel puțin din zona cea mai 
apropiată de București, S3, și chiar din zonele cele mai apropiate de cateva porturi Dunărene, adică 
aprox. 2,328 mii de tone pe an de la transportul rutier la transportul intermodal pe Dunăre. 

Această estimare ia în considerare numai potențialul de atragere și generare de fluxuri de 
mărfuri din apropierea ariei metropolitane Bucuresti și a celor câtorva porturi Dunărene, adică un 
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trafic local, intern. Există însă și opinia conform căreia o altă proporție de transport rutier poate fi 
atrasă datorită finalizării lucrărilor la CBD considerând atractivitatea comercială pentru fluxuri 
regionale de mărfuri, așa cum se evidențiază în figura 4.  

 

 
 

Fig. 3 – Traficul atras la transportul fluvial datorită construcției CBD,  
în cazul unei evoluții economice moderate a economiei generale, mii de tone pe an 

(Sursa: Cuncev, 2010 [4]). 
 

 
 

Fig. 4 – Atractivitatea regională pentru transportul pe Dunăre în cazul finalizării  
lucrărilor la CBD (săgețile cu linie mov intreruptă indică rutele actiuale rutiere regionale,  

iar cele cu linei dublă traficul potențial atras în cazul realizării CBD) 
(Sursa: http://cuncev.wordpress.com/2011/11/23/zona-logistica-bucuresti-dunare/, [5] ).  
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În opinia autorilor se impun cercetări viitoare asupra avantajelor concentrării/de-concentrării 
unităților de încărcătură într-un interval de timp mai redus în porturile București și Oltenița, a valorii 
monetare a timpului economisit și asupra efectelor economice de scară generate, pentru a scoate în 
evidență ansamblul avantajelor pentru transporturi datorate finalizării lucrărilor la CBD. Aceste 
avantaje resimțite de utilizatori stau de fapt la baza atractivității transportului pe căi vaigabile și prin 
aceasta la încurajarea transferului modal de la transportul rutier. 

3. FLAVIA TOOL ȘI EVALUAREA TRANSPORTULUI  
PE CĂI NAVIGABILE 

Operarea unor servicii de linie pe canal reprezintă o condiție pentru obținerea atractivității 
transportului pe Canal astfel încât să se ajungă la avantaje care, adăugate celorlalte folosințe 
preconizate (irigații, amenajari hidrotehnice de anvergură etc.), investiția să fie una eficientă din punct 
de vedere economico-social [6].  

Pe teritoriul romanesc al Dunării există puține experiențe ale organizării unor astfel de servicii 
de linie, însă pot fi evidențiate cele mai notabile dintre eacestea. În conformitate cu studiul NAIADE 
[7], pe porțiunea românească a Dunării pot fi întâlnite următoarele servicii de line:  

 Mainrom Line (Constanta-Zona liberă Giurgiu-Constanta) [8] 
Este constituit ca serviciu de două barje împinse pentru transport de containere (cu o capacitate 

de 100 TEU/barjă), alternativă viabilă la transportul rutier. Linia a fost deschisă în 2006. În prezent 
operează 2-4 convoaie lunar. În Giurgiu se dispune de centru de depozitare și logistică pentru 
asigurarea distribuției rutiere în aria orașului Giurgiu și București.  

 BRP Rousse / NORD MARINE Constanta (Constanta-Ruse-Drobeta Turnu Severin-Pancevo-
Belgrade) [9] 

Prima linie internațională de containere pe porțiunea românească a Dunării a început să opereze 
în 2005, când transporta 342 containere; în 2009 volumul ajunsese la 2780 containere pe an. Frecvența 
serviciului este săptămânală și operează în porturile Constanţa, Midia, Mangalia, Galaţi and Brăila și 
pe Canalele Cernavodă-Marea Neagra și Sulina. Serviciul reprezintă un exemplu de colaboreare 
reușită între operatori din cele trei țări vecine, Romania, Bulgaria și Serbia.  

 Helogistics Holding- serviciu de containere în relația Constanta-Budapest–Constanta 
(HELO1) [10] 

Un serviciu relativ nou care a început operarea săptămâmală, în 2010. Este deținut de Helogistic 
Gmbh și oferă transport de containere în convoaie barje cu o capacitate de 144 TEU ce poate 
atașa/detașa grupuri de barje în porturi, pe parcurs, în funție de cerere.  

 

În 2011, în Romania a fost înregistrată o nouă companie de transport fluvial, Veka Logistics 
Constanta, care are ca obiectiv principal realizarea unei legături între spațiul european din sud și sud-
est și Europa de nord, utilizând cu precădere fluviul Dunărea și un vas cu propulsie proprie și o 
tehnologie avansată. Veka Logistics intenționează să deschidă propriul serviciu feroviar de linie pentru 
containere între Rotterdam/Tilburg și Bratislava, iar apoi să înceapă operarea pe o nouă conexiune 
între Bratislava/ Budapesta și Constanta, pe Danube[11].  

Chiar dacă numărul de companii care oferă servicii de linie este scăzut în Romania, putem nota 
faptul că rezultatele lor au efecte benefice asupra mediului, deoarece reduc semnificativ transportul 
rutier de camioane (ca un exemplu, linia Nord Marine realizează o economie de camioane este de cca 
4000 anual [12] ).  

În cadrul proiectului FLAVIA a fost dezvoltat un instrument software, similar unui serviciu unic 
de informare de tip „one-stop-shop”, unde utilizatorii se pot informa asupra modului de transport pe 
care-l pot alege pentru o relație dată, ținând cont de diferite criterii: distanță, consumuri energetice, 
efecte de mediu sau cost monetar total pentru fiecare unitate de încărcătură echivalentă unui TEU [13]. 
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În cele ce urmează, folosind acest instrument, în prezenta lucrare evaluăm comparativ câteva 
variante de transport intermodal în relația București-Viena, pentru a evidenția avantajele pe care le 
poate aduce utilizatorilor (operatori de transport, case de expediții, producători etc.) finalizarea 
lucrărilor la CBD.  

Pentru comparație, propunem utilizarea unui indicator care oferă informație similară raportului 
„Beneficii/Costuri” dintr-o analiză financiară simplificată, numit aici „raport între costurile economisite 
de transferul modal la transport fluvial și costul transportului fluvial per TEU”. Dacă numim pe scurt 
acest raport „indicator al eficienței financiare a transferului modal” și-l notăm cu SR , expresia lui va fi:   

 

1 100M IWW

IWW

C C
SR

C


   [%]  

 

unde C este costul unitar per TEU corespunzător modurilor comparate: M1 - modul de transport inițial 
de unde se face transferul, IWW- transportul pe căi navigabile interioare. Costul unitar este determinat 
cu ajutorul FLAVIA tool.  

În figura 5, sunt redate trei moduri de transport în relația București-Viena, pentru a realiza două 
comparații, după cum urmează: (i) 5a, transport continuu pe cale navigabilă între București și Viena; 
(ii) 5b, transport rutier pe ruta cea mai scurtă, în aceeași relație; (iii) 5c, transport fluvial cu 
atașare/detașarea unui grup de barje în portul Oltenița. Această ultimă variantă apare din nevoia de a 
pune în evidență posibilități multiple de operare pentru deservirea traficului regional/internațional de 
la sud de Dunăre, sau a celui de consolidare a unui convoi de la portul Constanța către Austria, pentru 
creșterea eficienței. De asemenea, acest ultim tip de operare este luat în considerație pentru cazul în 
care, în primele etape ale exploatării CBD, dimensiunea unui transport nu este semnificativă pentru 
constituirea convoiului încă de la București. 

Comparația se realizează de fiecare dată cu transportul rutier. Rezultatele obținute sunt 
concentrate în tabelul 4, de mai jos. 

Pentru ambele variante de transport pe Dunăre, continuu sau cu operații tehnologice în portul 
Oltenița economiile realizate atât în cazul consumurilor energetice cât și în cazul costului total pentru 
utilizator (înțeles ca un preț pe TEU) au dimensiuni care nu pot fi neglijate. În ambele cazuri, 
economiile la costul monetar sunt semnificative: indicatorul eficienței financiare pentru transferul 
modal, SR, depășește 100%, ceea ce indică faptul că din economia obținută prin alegerea transportului 
fluvial se acoperă integral prețul pentru acest mod de transport.  

 
Tabelul 2 

Comparație între transport pe Dunăre (continuu sau cu operații de consolidare/ 
de-consolidare a convoiului în portul Oltenița) și cel rutier pe ruta cea mai scurtă, 

pentru un TEU în relația București-Viena 
(Sursa: autorii) 

Variante 
comparate 

Economie la durata 
de transport per TEU 

[h] 

Economie la 
distanța de 

transport [km] 

Energie 
economisită per 

TEU [Mj] 

Economie la costul 
de transport 

(prețul plătit) per 
TEU [EUR] 

Transport direct pe 
Dunăre comparat cu 
transport rutier -111 -370% -458 -45% 4,806 35% 723 63% 

Transport pe Dunăre 
și operare în Oltenița 
comparat cu 
transport rutier -124 -413% -465 -45.7% 4,561 33% 635 55% 
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a. Transport continuu pe cale navigabilă  b. Transport rutier pe ruta cea mai scurtă 

  
 
 
 
 

Fig. 5 – Transportul pe cale navigabilă,  
continuu (a), rutier (b) și pe cale navigabilă  
cu operare intermediară în portul Oltenița,  

în relația București-Viena 
(Sursa: reprezentarea autorilor folosind 

 FLAVIA tool) . 
 

c. Transport pe cale navigabilă cu atașare/detașare a 
unui grup de barje în portul Oltenița

4. CONCLUZII 

Datorită portului Constanța, România reprezintă o arie de interes pentru fluxuri majore care 
leagă spațiul economic din centru de sud-estul Europei.  

Utilizarea oportunităților financiare deschise prin programul Strategia Regiunilor Dunării pentru 
finalizarea proiectului Canalul București Dunăre poate conduce la obținerea unor avantaje economice 
atât pe durata realizării lucrărilor, prin locurile de muncă create cât și ulterior, prin multiple „folosințe” 
cum sunt cele de apărare împotriva inundațiilor, de asigurare a irigațiilor unor importante suprafețe 
agricole, sau de dezvoltare a turismului, a sectorului piscicol etc.  

Pentru transporturi, canalul poate deveni eficient dacă se adoptă tehnologii de operare care să 
crească atractivitatea transportului pe apă în defavoarea celui rutier. Constituirea unor servicii de linie 
directe pe Dunăre, care să lege aria metropolitană București de importante capitale din Europa, poate 
valorifica avantajele transportului pe apă pentru mărfuri adecvate acestui mod de transport, oferind 
frecvență constantă, capaciate de transport mare, costuri mai reduse, consumuri energetice scăzute, 
efecte asupra mediului reduse. 

Un instrument software de informare a beneficiarilor serviciilor de transport asupra opțiunilor 
detaliate pe care le au la dispoziție (similar celui dezvoltat în cadrul activităților la proiectul FLAVIA), 
folosind criterii de interes pentru aceștia, poate releva avantajul semnificativ al transportului pe 
Dunăre față de cel rutier, dacă se consideră consumul de energie sau costul monetar al transportului, 
crescând atractivitatea comercială a CBD. 
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