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Regiunea Vest – TRANSPORTURI 
 
 

Transporturile constituie o componentă de bază a dezvoltării pieţei interne fiind unul din 
domeniile generatoare de creştere economică. Transportul nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc 
de realizare a unei multitudini de scopuri practice. În cadrul acestui capitol sunt avute în vedere 2 
aspecte: infrastructura de transport şi activitatea de transport.  

Prin infrastructura de transport se defineşte ansamblul elementelor din baza tehnico–
materială necesară desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi 
activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. 

 
1. Infrastructura 

 
Transporturile reprezintă  un sector vital pentru economia europeană: fără conexiuni bune, 

Europa nu va creşte. Noua politică a UE privind infrastructura a instituit o reţea europeană de 
transport solidă în toate cele 28 de state membre, cu scopul de a promova creşterea economică şi 
competitivitatea. Această  reţea face legătura între est şi vest şi înlocuieşte mozaicul de transporturi 
actual cu o reţea autentic europeană. 

Reţeaua centrală constituie coloana vertebrală a transporturilor în cadrul pieţei unice a 
Europei şi contribuie la înlăturarea blocajelor, la modernizarea infrastructurii şi la eficientizarea 
operaţiunilor transfrontaliere de transport pentru călătorii şi întreprinderile din întreaga UE. 
Implementarea sa va fi accelerată  prin crearea a nouă coridoare majore de transport care vor reuni 
statele membre şi părţile interesate, permiţând concentrarea unor resurse limitate şi obţinerea de 
rezultate. 

Noua reţea TEN-T centrală1 va fi susţinută de o reţea globală de rute la nivel regional şi 
naţional, destinate să alimenteze reţeaua centrală. Scopul este ca treptat, până  în 2050, cea mai mare 
parte a cetăţenilor şi a întreprinderilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute distanţă, ca 
timp de deplasare, de această reţea globală. 

Infrastructura de transport a Regiunii Vest este unică, în România, din perspectiva prezenţei 
culoarelor europene TEN-T: Rin-Dunăre şi Orient / Mediterana de Est. De asemenea, vorbim despre 
cinci drumuri europene care traversează Regiunea Vest de la nord la sud şi de la est la vest. Dintre 
acestea, trei sunt clasificate ca drumuri europene principale (E 68 - Ungaria (Nădlac) - Arad - Deva - 
Sibiu, Braşov - Bucureşti; E 70 - Serbia (Moraviţa) - Timişoara - Craiova - Bucureşti; E 79 - 
Ungaria Oradea (Borş) – Valea Jiului (judeţul Hunedoara) Sudul României, iar celelalte două sunt 
drumuri europene secundare: E 671 - Arad – Timişoara, E 673 - asigură legătura prin Făget între 
Estul României şi Banat, fiind de fapt o scurtătură între Lugoj şi Deva. La nivel de proiecte de viitor 
putem avea în vedere inclusiv legătura dintre Timişoara şi Belgrad.  
 
 
 

                                                
1 Cele 9 coridoare din reţeau centrală sunt prezentate în anexa 1 a acestui capitol. 
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Harta 1 – Coridorul TEN-T Rin - Dunăre 

 
 

Harta 2 – Coridorul TEN-T Orient – Mediterana de est 
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1.1. Reţeaua TEN-T 
 

Reţeaua de transport TEN-T este compusă din 2 mari categorii şi anume reţea de bază (core) 
şi reţea extinsă (comprehensive), în următoarele rânduri acestea fiind prezentate mai succint pentru 
ca mai apoi acestea să fie prezentate mai pe larg. 

Pentru modul de transport rutier, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului autostrăzii 
A1, a DN 6 Lugoj – Băile Herculane şi a DN 59 Timişoara – Moraviţa.  Reţeaua TEN-T rutier 
extinsă se suprapune DN 79 Arad – Oradea şi DN 66 Simeria – Petroşani. 

Pentru modul de transport feroviar, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului 
magistralelor principale 200 Curtici – Arad – Simeria şi 900 Timişoara – Băile Herculane, a 
magistralei secundare 217 Timişoara – Arad, cât şi a magistralei secundare 922 Timişoara – 
Moraviţa. Reţeaua feroviară extinsă cuprinde magistrala secundară 310 Arad – Chişineu-Criş – 
Oradea şi magistrala secundară 202 Simeria – Petroşani. 

 
Harta 3 – Infrastructura de transport din Regiunea Vest 

 
 
Pentru modul de transport naval, reţeaua TEN-T de bază se suprapune fluviului Dunărea, 

regiunea deţinânând şi portul secundar Moldova Nouă care face parte din reţeaua extinsă TEN-T. 
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Pentru modul de transport aeroportuar, din regiune, doar aeroportul Timişoara face parte din 
reţeaua de bază TEN-T, legătura cu aeroportul fiind asigurată de DJ 609D. 

De asemenea, municipiul Timişoara, alături de capitala Bucureşti, este menţionat ca centru 
nodal pe reţeaua de bază. Totodată, municipiul Timişoara, alături de Bucureşti şi Craiova, este 
terminal rutier-cale ferată pe reţeau de bază, în timp ce Braşov, Cluj-Napoca, Turda şi Suceava apar 
ca terminale rutier-cale ferată pe reţeaua extinsă.   
 
Rutier 

Autostrada A1: Bucureşti–Piteşti–Sibiu–Timişoara–Nădlac care străbate pe direcţia vest – 
est Regiunea Vest, constituie o importantă axa de transport regională în contextul în care odată cu 
terminarea acesteia va fi asigurată o mai bună conectivitate atât cu capitala Bucureşti, cât şi cu 
Europa Occidentală, prin Ungaria. 

În acest context, o serie de drumuri judeţene din Regiunea Vest se intersectează cu 
autostrada fiind necesare realizarea unor legături cu acestea pentru facilitarea conexiunii localităţilor 
mai mici, nu doar a centrelor urbane de dimensiuni mari. Este important de menţionat faptul că dacă 
nu se vor realiza aceste conexiuni pentru unele zone autostrada va acţiona ca o barieră în calea 
dezvoltării teritoriale. 

În hărţile de mai jos, sunt evidenţiate toate drumurile judeţene din Regiunea Vest care se 
intersectează cu reţeaua TEN-T rutier de bază şi extinsă pentru ca în tabelele 1 şi 2 din anexa 2 a 
acestui capitol să se prezinte o detaliere cu principalele localităţi traversate de aceste drumuri.  

 
Harta 4 – Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier de bază din Regiunea Vest 
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În ceea ce priveşte, reţeaua TEN-T rutieră extinsă din Regiunea Vest aceasta se suprapune cu 
DN 79 Arad – Oradea şi DN 66 Simeria – Petroşani. 
 

Harta 5 – Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier extinsă din Regiunea Vest 

 
 
Feroviar 

 
În ciuda gradului actual de dezvoltare al infrastructurii feroviare din Regiunea Vest, care se 

poziţionează mai bine în comparaţie cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura condiţiilor 
tehnice precare a căilor ferate, cât şi a unor tronsoane de linii neelectrificate care necesită ample 
modernizări. 

În acest context se încearcă modernizarea tronsoanelor, în primul rând, de pe axa TEN-T 22, 
primul proiect iniţiat vizând relaţia Curtici-Radna, cu prelungirea ulterioară până la Simeria. 

În hărţile de mai jos, sunt evidenţiate toate drumurile judeţene din Regiunea Vest care se 
intersectează cu axa feroviară TEN-T feroviar de bază şi extinsă pentru ca în tabelele 3 şi 4 din 
anexa 2 să se prezinte o detaliere cu principalele localităţi traversate de aceste drumuri.  
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Harta 6 – Legăturile cu reţeaua TEN-T feroviar de bază din Regiunea Vest 

 
 

Referitor la reţeaua feroviară extinsă din Regiunea Vest, aceasta cuprinde magistrala 
secundară 310 Arad – Chişineu-Criş – Oradea şi magistrala secundară 202 Simeria – Petroşani. 
 

Harta 7 – Legăturile cu reţeaua TEN-T feroviar extinsă din Regiunea Vest 
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Naval 
 
Fluviul Dunărea deţine o importanţă strategică la nivel european, acesta având un potenţial 

mare de valorificare ca şi mod de transport. În contextul creşterii accentuate a transportului fluvial, 
cât şi a avantajelor pe care acest mod de transport le deţine, fluviul Dunărea va beneficia de 
importante resurse financiare în perioada de programare 2014-2020, atât în cadrul Strategiei 
Europene a Dunării, cât şi în cadrul programelor naţionale şi / sau transfrontaliere. 

Legăturile drumurilor judeţene din Regiunea Vest şi fluviul Dunărea sunt mai restrânse şi 
cuprind, după cum se poate observa şi în harta de mai jos, următoarele segmente: 

o DJ 571: Ciuchici – Sasca Montană – Cărbunari – Moldoviţa – MOLDOVA NOUĂ; 
o DJ 571A:  Moldoviţa – Gârnic – Şicheviţa – Gornea.  

 
Harta 8 – Legăturile cu reţeaua TEN-T naval de bază din Regiunea Vest 

 

Aeroportuar 

Aeroportul Timişoara, ca parte a reţelei TEN-T aeroportuar de bază (core) este în principal 
accesibil pe drumul judeţean 609D, drum care face legătura cu oraşul Timişoara. 
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Harta 9 – Legăturile cu reţeaua TEN-T aeroportuar de bază din Regiunea Vest 
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1.2. Infrastructura rutieră 
 
Infrastructura rutieră prin prisma lungimii şi a densităţii drumurilor publice nu plasează 

Regiunea Vest printre cele mai dezvoltate din România. Astfel, vorbim despre o lungime redusă a 
drumurilor publice, 10.428 km la începutul anului 2011 (ultima regiune din România, din acest 
punct de vedere, neluând în calcul Regiunea Bucureşti-Ilfov, care are un statut aparte), dar şi despre 
o densitate a drumurilor publice la 100km2 teritoriu, de 32,6%, care o plasează doar înaintea 
Regiunilor Centru şi Sud-Est şi sub media naţională, de 34,6% (vezi tab. 1). 
 

Tabelul 1 - Drumurile publice din România şi pe regiuni de dezvoltare - 2011 - km 

	  
Regiunea	  de	  
dezvoltare	  

	  

Total	  
	  

din	  care:	   Din	  total	  drumuri	  publice:	   Densi	  
tatea	  
drumu	  

rilor	  
publice	  pe	  
100	  km2	  
teritoriu	  

(%)	  

Moderni	  
zate	  
	  

Cu	  
îmbrăcă	  
minţi	  
uşoare	  
rutiere	  

	  

Dru	  
muri	  

naţional
e	  1)	  
	  

	   din	  care:	   Dru	  
muri	  
judeţe	  
ne	  

şi	  comu	  
nale	  
	  

din	  care:	  

Moderni	  
zate	  
	  

Cu	  
îmbrăcămi

nţi	  
uşoare	  
rutiere	  

Moderni	  
zate	  
	  

Cu	  
îmbrăcămi

nţi	  
uşoare	  
rutiere	  

Nord	  -‐	  Vest	   12.322	   3.028	   3.563	   2.265	   1.965	   254	   10.057	   1.063	   3.309	   36.1	  
Centru	   10.801	   3.575	   2.446	   2.259	   2.175	   49	   8.542	   1.400	   2.397	   31.7	  
Nord	  -‐	  Est	   13.672	   3.763	   3.113	   2.684	   2.433	   213	   10.988	   1.330	   2.900	   37.1	  
Sud	  -‐	  Est	   10.763	   2.537	   3.760	   2.211	   1.985	   180	   8.552	   552	   3.580	   30.1	  
Sud	   -‐	  
Muntenia	  

12.672	   4.193	   4.007	   2.794	   2.679	   92	   9.878	   1.514	   3.915	   36.8	  

Bucureşti	   -‐	  	  	  	  	  
Ilfov	  

890	   725	   98	   309	   309	   -‐	   581	   416	   98	   48.9	  

Sud	   -‐	   Vest	  
Oltenia	  

10.838	   4.241	   2.493	   2.118	   1.832	   236	   8.720	   2.409	   2.257	   37.1	  

Vest	   10.428	   3.109	   2.820	   1.912	   1.868	   39	   8.516	   1.241	   2.781	   32.6	  
ROMÂNIA	   82.386	   25.171	   22.300	   16.552	   15.246	   1.063	   65.834	   9.925	   21.237	   34.6	  

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene. Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012 
 
  De asemenea, analizând densitatea căilor rutiere raportată la populaţie, în perioada 2000-
2011, situaţia nu se schimbă semnificativ. Astfel,  cu o valoare de 392 km la 100.000 locuitori (30% 
din media UE) România ocupă locul 19 (din 21 de ţări pentru care există date).  
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Tabelul 2 - Densitatea drumurilor - comparare naţională şi UE, 2000-2011 

	  

km/1.000	  km2	   km/100.000	  locuitori.	  

2000	   2011*	  
Schimbare	  
2000-‐2011	  

2000	   2011*	  
Schimbare	  
2000-‐2011	  

Regiunea	  Vest	  	   318	   326	   2,6%	   519	   547	   5,4%	  

România	   329	   351	   6,6%	   358	   392	   9,4%	  
Bucureşti-‐Ilfov	   452	   489	   8,1%	   37	   39	   5,7%	  
%	  faţă	  de	  media	  pe	  România	   96.5%	   92,9%	   	   144.9%	   139,6%	   	  

%	  faţă	  de	  media	  Bucureşti-‐Ilfov	  	   70.2%	   66,7%	   	   1389.2%	   1385,4%	   	  
Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 (Tabel 2.32 Populaţia în profil teritorial, la 1 iulie 2011; Tabel 17.18 

Drumurile publice, în profil teritorial, la 31 decembrie 2011) şi calcule proprii 
TRN139A - Lungimea drumurilor publice pe tipuri de drumuri, de starea drumurilor. Datele sunt calculate ca o sumă 

de autostrăzi şi alte drumuri. 
 

Analizând, la nivel judeţean, din punctual de vedere al lungimii reţelelor de drumuri, cel mai 
bine sunt dezvoltate infrastructurile din judeţele Hunedoara şi Timiş, cu 3.289 km, respectiv 2.930 
km având densităţi care sunt apropiate sau chiar depăşesc media naţională (46,6% respectiv 33,7%) 
– tabelul 3. 

Tabelul 3 - Drumurile publice din Regiunea Vest şi judeţele componente – 2011- km 

	  
Regiunea	  de	  
dezvoltare	  
Judeţul	  

Total	  
	  

din	  care:	   Din	  total	  drumuri	  publice:	  
Densita
tea	  

drumuri	  
lor	  

publice	  pe	  
100	  km2	  
teritoriu	  

(%)	  

Moder	  
nizate	  

	  

Cu	  
îmbrăcă	  
minţi	  
uşoare	  
rutiere	  

	  

Dru	  
muri	  

naţionale	  
1)	  
	  

	   din	  care:	   Dru	  
muri	  

judeţen
e	  
şi	  

comuna
le	  
	  

din	  care:	  

Moder	  
nizate	  

	  

Cu	  
îmbrăcă	  
minţi	  
uşoare	  
rutiere	  

Moder	  
nizate	  

	  

Cu	  
îmbrăcă	  
minţi	  
uşoare	  
rutiere	  

Arad	   2.260	   660	   731	   405	   405	   -‐	   1.855	   255	   731	   29.1	  
Caraş-‐Severin	   1.949	   899	   544	   561	   543	   18	   1.388	   356	   526	   22.9	  
Hunedoara	   3.289	   780	   572	   383	   361	   17	   2.906	   419	   555	   46.6	  
Timiş	   2.930	   770	   973	   563	   559	   4	   2.367	   211	   969	   33.7	  
Vest	   10.428	   3.109	   2.820	   1.912	   1.868	   39	   8.516	   1.241	   2.781	   32.6	  
ROMÂNIA	   82.386	   25.171	   22.300	   16.552	   15.246	   1.063	   65.834	   9.925	   21.237	   34.6	  

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene. Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012 
 

Analizând tabelul de mai jos (tabelul 4), se observă faptul că judeţul Hunedoara deţine o 
densitate foarte bună la nivel regional a drumurilor rutiere, având medii peste media naţională pentru 
densitatea măsurată în km/1.000 km2 şi km/100.000 locuitori. De asemenea, judeţul Arad are aceiaşi 
poziţie pentru indicatorii selectaţi (locul III) în timp ce judeţul Caraş-Severin deţine cea mai redusă 
densitate a drumurilor raportat la 1.000 de km2 însă datorită numărului redus de locuitori deţine 
locul II pentru ponderea drumurilor raportată la 100.000 de locuitori. Judeţul Timiş are o 
accesibilitate relativ mare la nivel regional (locul II) însă numărul mare al locuitorilor face ca 
presiunea pusă pe drumurile publice să fie foarte ridicată. 
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Tabelul 4 - Densitatea drumurilor - diferenţiere intra-regională 
Sub-‐regiuni	  
(NUTS	  III)	  

Km/1.000	  km2	   Km/100.000	  locuitori	  
2011	   Schimbare	  

2000-‐
2011%	  

2011	   Schim-‐	  
bare	  
2000-‐
2011,	  
%	  

Valoare	   Poziţie	   %	  din	  
media	  
regiona

lă	  

%	  din	  
media	  
naţiona

lă	  

Valoare	   Poziţie	  	   %	  din	  
media	  

regională	  

%	  din	  
media	  
naţional

ă	  
Arad	   292	   3	   89,6%	   83,2%	   1,1%	   499	   3	   91,2%	   127,3%	   6,1%	  
Caraş-‐Severin	   229	   4	   70,2%	   65,2%	   0,6%	   613	   2	   112,0%	   156,3%	   11,7%	  
Hunedoara	   468	   1	   143,6%	   133,3%	   6,8%	   722	   1	   131,9%	   184,1%	   22,3%	  
Timiş	   337	   2	   103,4%	   96,0%	   1,0%	   431	   4	   78,8%	   109,9%	   2,4%	  
Regiunea	  
Vest	  

326	   	   100,0%	   92,9%	   2,6%	   547	   	   100,0%	   139,5%	   5,4%	  

Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 (Tabel 2.32 Populaţia în profil teritorial, la 1 iulie 2011; Tabel 17.18 
Drumurile publice, în profil teritorial, la 31 decembrie 2011) şi calcule proprii 

 
Ca orientare, infrastructura rutieră a Regiunii Vest este dezvoltată dar ponderea drumurilor 

modernizate, în total este variabilă, diferenţele fiind semnificative. 
Astfel, dacă la capitolele lungimea drumurilor publice şi densitatea acestora raportată atât la 

suprafaţă cât şi la populaţie, cel mai bine sunt reprezentate, aşa cum am prezentat anterior, judeţele 
Hunedoara şi Timiş, cele mai multe căi rutiere moderne, din total, sunt în judeţele Caraş-Severin 
(47,7%) şi Arad (29,8%) – tabelul 5.  
 

Tabelul 5 -  Ponderea drumurilor modernizate, pe categorii, 2011 - % 
Regiunea	   Modernizate,	  din	  total	  

drumuri	  publice	  
Naţionale,	  din	  total	  
drumuri	  publice	  

Judeţene	  şi	  comunale,	  din	  
total	  drumuri	  publice	  

Arad	   36,0	   100	   22,0	  
Caraş-‐Severin	   47,7	   96,8	   27,7	  
Hunedoara	   24,3	   94,3	   15,1	  
Timiş	   29,8	   99,5	   13,2	  
Regiunea	  Vest	   32,7	   97,8	   18,1	  
România	   32	   92,1	   17,0	  

Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 
 

Pentru drumurile naţionale, diferenţe inter-regionale nu sunt majore, per ansamblu, toate 
judeţele depăşind media naţională (92,1%). Pe de altă parte, privind tabelul de mai jos, drumurile 
judeţene şi comunale deţin o pondere foarte redusă a gradului de modernizare, regiunea fiind situată 
puţin peste media naţională. La nivelul judeţelor, cea mai importantă pondere a drumurilor judeţene 
şi comunale modernizate este deţinută de judeţul Caraş-Severin (27,7%) şi cea mai scăzută de 
judeţul Hunedoara (13,2%).  

Calitatea drumurilor în Regiunea Vest este relativ scăzută în comparaţie cu regiunile de 
dezvoltare (locul V), doar 3.420 km (32,7%) din toate drumurile fiind modernizate, valoarea fiind 
uşor peste media naţională (fig. 2). 
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Fig. 2 - Ponderea drumurilor modernizate, din total în anul 2011 

 
Sursa: INS, 2011 

 
Ca rute ocolitoare (inele) ale marilor localităţi de la nivelul Regiunii Vest, la nivelul anului 

2012, în regim de autostradă nu era construită decât centura municipiului Arad. Centuri ocolitoare, 
fiind începute şi în faze preliminare de finalizare inelele din jurul municipiilor Timişoara şi Lugoj şi 
fiind prevăzute construcţia altora la nivelul oraşelor Deva, Caransebeş, Ineu, Simeria, Buziaş (vezi 
tabelul 6). 

Importanţa dezvoltării infrastructurii rutiere a Regiunii Vest este dată şi de existenţa a opt 
puncte de frontieră2, patru cu Ungaria (Nădlac, Turnu, Vărşand în judeţul Arad şi Cenad în Timiş) şi 
patru cu Serbia (Jimbolia, Moraviţa în judeţul Timiş şi Naidăş şi Moldova Nouă în judeţul Caraş-
Severin). Infrastructura rutieră, în raza acestor puncte internaţionale de trecere, este parţial 
modernizată, având căi de grad european şi naţional, cu toate că stadiul actual de dezvoltare a 
schimburilor economice inter-ţări solicită drumuri  mult mai rapide, sigure şi cu o capacitate sporită 
(autostrăzi şi drumuri expres). Lipsa fondurilor a făcut ca, din păcate, până în anul 2012, nici un 
punct de frontieră, de-a lungul graniţei apusene care traversează Regiunea Vest, să nu fie deservit de 
autostrăzi sau drumuri expres. 

Condiţiile tehnice ale infrastructurii rutiere influenţează negativ conectivitatea între zonele 
intens populate şi alţi poli de atracţie pentru deplasări (centre şi parcuri industriale, comerciale de 
agrement, zone turistice etc).  

 
 
 
 
 

 
                                                
2 A se vedea anexa 2. 
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Tabelul 6 - Situaţia “inele rutiere” – centuri ocolitoare, în cazul municipiilor şi oraşelor din 
Regiunea Vest 

JUDEŢ	   Municipii	   Oraşe	   Inel	  rutier	  ocolitor	  	  
ARAD	   Arad	   	   12	  km	  autostradă	  	  

	   Chşineu-‐Criş	   NU	  
	   Curtici	   -‐	  7,8	  km	  drum	  judeţean	  	  	  

-‐	  8,1	  km	  drum	  orăşenesc	  
	   Ineu	  	   4,112	  km	  drum	  judetean	  
	   Lipova	   NU	  
	   Nădlac	   NU	  
	   Pecica	   16	  km	  
	   Pâncota	   NU	  
	   Sântana	   NU	  
	   Sebiş	   16,3	  km	  drum	  judeţean	  

CARAŞ-‐
SEVERIN	  

Reşiţa	   	   2	  km	  drum	  municipal	  
Caransebeş	   	   12,13	  km	  drum	  european	  
	   Anina	   NU	  
	   Băile	  Herculane	   NU	  
	   Bocşa	   NU	  
	   Moldova	  Nouă	   1,7	  km	  drum	  naţional	  
	   Oraviţa	   5,6	  km	  drum	  judeţean	  
	   Oţelul	  Roşu	   NU	  

HUNEDOARA	   Deva	   	   DA	  
Hunedoara	   	   7,558	  km	  drum	  judeţean	  
Petroşani	   	   1,4	  km	  drum	  naţional	  
Lupeni	   	   1,8	  km	  drum	  municipal	  
Orăştie	   	   NU	  
Brad	   	   2,2	  km	  drum	  municipal	  
Vulcan	   	   7,5	  km	  drum	  naţional	  
	   Aninoasa	   NU	  
	   Călan	   NU	  
	   Geoagiu	   NU	  
	   Haţeg	   0,8	  km	  drum	  orăşenesc	  
	   Petrila	   NU	  
	   Simeria	   DA	  
	   Uricani	   2	  km	  drum	  naţional	  

TIMIŞ	   Timişoara	   	   14	  km	  drum	  naţional	  
Lugoj	   	   9,6	  km	  drum	  european	  
	   Buziaş	   4,3	  km	  drum	  judetean	  
	   Ciacova	   1,7	  km	  drum	  orăşenesc	  
	   Deta	   6	  km	  drum	  european	  
	   Făget	   NU	  
	   Gătaia	   NU	  
	   Jimbolia	   NU	  
	   Recaş	   NU	  
	   Sînnicolaul	  Mare	   NU	  
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În Regiunea Vest, în anul 2012, reţeaua de drumuri judeţene avea o lungime de 4.621,3 km. 
Cea mai mare pondere a drumurilor judeţene din regiune este deţinută de judeţul Hunedoara (31,2%) 
şi cea mai mică pondere este deţinută de judeţul Caraş-Severin. 
 

Tabelul 7 – Centralizator drumuri judeţene din Regiunea Vest 
	   Lungimea	  reţelei	  de	  DJ	  (km)	   Pondere	  (%)	  

Arad	   1154,2	   25	  
Caraş-‐Severin	   878,7	   19	  
Hunedoara	   1443,6	   31,2	  
Timiş	   1144,8	   24,8	  
Regiunea	  Vest	   4621,3	   100	  

Sursa: Consiliul judeţean Arad, Caraş-Severin, Huedoara şi Timiş 
 

În Regiunea Vest, în anul 2012, aproximativ 20,9% din totalul de drumuri judeţene erau 
alcătuite din beton asfaltic (îmbrăcăminţi bituminoase), ceea ce reprezintă un procent destul de redus 
având în vedere că acest tip de îmbrăcăminte are o durată de exploatare mare, fiind în general folosit 
pentru traficul greu, de mare intensitate şi cu rezistenţă sporită împotriva factorilor climaterici. 

Îmbrăcăminţile asfaltice uşoare au o durată de exploatare mai mică decât betonul asfaltic şi 
permit un trafic de aproximativ 1.500 vehicule pe zi. De asemenea, îmbrăcăminţile asfaltice uşoare 
sunt din punct de vedere calitativ inferioare betoanelor asfaltice. Un aspect îngrijorător în regiune 
este ponderea mare a drumurilor cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare (42,3%), ceea ce denotă o calitate 
mai redusă a drumurilor judeţene şi implicit anumite slăbiciuni care pe termen lung datorită stării 
reduse de calitate şi durabilitate nu vor putea îmbunătăţi conectivitatea în regiune. 

Betonul de ciment este un tip de îmbrăcăminte rutieră cu un grad mare de rezistenţă, fiind 
pretabil drumurilor cu trafic foarte intens şi greu. Marea diferenţă între acest tip şi tipul bituminos 
este cea de ordin financiar, costurile iniţiale de construcţie fiind relativ mari. 

În regiune, drumurile cu beton de ciment deţin doar 6,5% din total şi împreună cu drumurile 
cu beton asfaltic alcătuiesc doar 27,4% din totalul drumurilor judeţene cu durabilitate mare pentru 
trafic greu şi intens. 
 

Fig. 3 - Tipuri de îmbrăcăminţi ale drumurilor judeţene din Regiunea Vest 

 
Sursa: Consiliul judeţean Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş 
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La data de 30.07.2012, reţeaua de drumuri judeţene avea o lungime totală de 1.154 de km, 
dintre care cea mai mare pondere o deţineau drumurile judeţene cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 
(46,5%). Mai mult de un sfert din drumurile judeţene au o calitate bună fiind drumuri cu 
îmbrăcăminte bituminoasă (28,7%) şi beton de ciment (1,3%). Drumurile de o calitate mai slabă sunt 
reprezentate de drumurile pietruite (15,7%) şi drumurile de pământ (6,7%) care împreună cuprind 
aproape un sfert din toate drumurile judeţene. 

 
Fig. 4 - Tipuri de îmbrăcăminţi ale drumurilor judeţene din judeţul Arad 

 
Sursa: Consiliul judeţean Arad 

 
Ca lungime, judeţul Caraş-Severin deţine cea mai mică pondere la nivelul Regiunii Vest a 

drumurilor judeţene (19%). După tipul de îmbrăcăminte, se observă faptul că drumurile judeţene cu 
o stare foarte bună a îmbrăcăminţilor rutiere ocupă în judeţul Caraş-Severin 30,4%, acestea fiind 
alcătuite din beton asfaltic (16,9%) şi beton de ciment (13,5%).  

 
Fig. 5 - Tipuri de îmbrăcăminţi ale drumurilor judeţene din judeţul Caraş-Severin 

 
Sursa: Consiliul judeţean Caraş-Severin 

 
Ca lungime, judeţul Hunedoara deţine cea mai extinsă reţea de drumuri judeţene din 

Regiunea Vest (1.443,6 km).  
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Fig. 6 - Tipuri de îmbrăcăminţi ale drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara 

 
Sursa: Consiliul judeţean Hunedoara 

 
Cu toate acestea, reţeaua de drumuri judeţene din Hunedoara necesită măsuri de concentrare 

a investiţiilor pentru modernizarea drumurilor. În acest sens, un argument este faptul că mai mult de 
un sfert din drumurile judeţene au o îmbrăcăminte inferioară ca şi calitate, aproximativ 34,3% fiind 
pietruite şi 12,9% dintre drumuri fiind de pământ. Judeţul Hunedoara, nu se poziţioneză bine nici 
pentru drumurile cu îmbrăcăminţi durabile (beton asfaltic şi beton de ciment) deoarece în anul 2013, 
aceste categorii de drumuri deţineau o pondere de doar 24,6% din total, o valoare mai mică decât 
media regională: 27,4%. 

Reţeaua de drumuri judeţene din Timiş însuma în anul 2012, 1.144,8 km. Mai mult de 
jumătate din acestea sunt alcătuite din drumuri de calitate bună (îmbrăcăminţi asfaltice uşoare - 
56,3%). Ca şi procent pentru drumurile pietruite, jud. Timiş are un procent asemănător cu jud. Arad 
şi mult mai redus ca jud. Hunedoara. Drumurile cu îmbrăcăminte foarte bună (beton asfaltic şi beton 
de ciment) deţin o pondere mai redusă decât nivelul regional (24,6%). 

 
Fig. 7 - Tipuri de îmbrăcăminţi ale drumurilor judeţene din judeţul Timiş 

 
Sursa: Consiliul judeţean Timiş 
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Per ansamblu, doar judeţele Caraş-Severin şi Arad deţin ponderi superioare mediei regionale 
pentru drumurile cu îmbrăcăminte superioară (beton asfaltic şi de ciment). În principal (cu excepţia 
judeţului Hunedoara), cea mai mare pondere a drumurilor judeţene în interiorul judeţelor o reprezintă 
drumurile cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, acestea fiind drumuri care sunt inferioare calitativ. 
 
Străzile orăşeneşti 
 

În anul 2011 lungimea acestora, în cadrul Regiunii Vest a fost de 3.149 km, în creştere cu 
7,3% comparativ cu anul 2000. Regiunea se află pe locul VI în România ca lungime, cu o pondere 
de 11,3% din totalul naţional.  

 
Tabelul 8 - Lungimea străzilor orăşeneşti, comparaţie 2000-2011 - km 

	   2000	  (km)	   2011	  (km)	   Modificare	  2000-‐2011	  (%)	  
Regiunea	  Vest	   2.936	   3.149	   7,3	  
România	   22.659	   27.846	   22,9	  
%	  faţă	  de	  România	   13,0	   11,3	   	  
	   Modernizate	  %	  
	   2000	  (%)	   2011	  (%)	   Modificare	  2000-‐2010	  pp	  
Regiunea	  Vest	   61,7	   67,5	   5,8	  
România	   58,7	   62,5	   3,8	  

Sursa: ISN Tempo Online Lungimea străzilor orăşeneşti pe macroregiuni,  
regiuni de dezvoltare şi judeţe extrasă în iunie 2012 şi calculele autorilor 

 
La nivelul anului 2011, 67,1% din străzile orăşeneşti din Regiunea Vest erau modernizate, în 

creştere cu 5,4 puncte procentuale comparativ cu anul 2000 (Tabelul 8). La nivel naţional, regiunea 
se situează însă pe o poziţie inferioară (doar locul 6, cu 11,3% din totalul străzilor orăşeneşti 
modernizate). 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, cea mai mare pondere a străzilor orăşeneşti modernizate 
se găseşte, în acest context, în cadrul Regiunii Sud-Est cu 68,4% străzi modernizate, o valoare 
superioară mediei naţionale (fig. 8). La acest indicator, Regiunea Vest ocupă locul II, cu 67,5% din 
total străzi modernizate. 

Privind graficul de mai sus, la nivel judeţean, cele mai ridicate ponderi ale străzilor 
orăşeneşti modernizate sunt localizate în judeţul Timiş (73,2%) şi Caraş-Severin (72,6%). Judeţul 
Hunedoara deţine o pondere superioară mediei naţionale (67,5%) pe când judeţul Arad are o 
pondere uşor mai scăzută decât nivelul naţional. 
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Fig. 8 - Ponderea străzilor orăşeneşti modernizate, în anul 2011 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 

 

Analizând evoluţia străzilor orăşeneşti (tabelul 9), se observă din graficul de mai jos că cea 
mai pozitivă evoluţie între anii 2000-2011 o deţine judeţul Arad (+29,1%) pe când cea mai negativă 
evoluţie a avut loc în judeţul Timiş unde a avut loc o diminuare a numărului de străzi orăşeneşti. 

Mai mult decât lungimea simplă a străzilor orăşeneşti, calitatea străzilor orăşeneşti sau 
gradul de modernizare a acestora este un indicator important din cauza faptului că arată starea de 
fapt şi implicit funcţionalitatea acestora, în Regiunea Vest în perioada 2000-2011 judeţele 
Hunedoara şi Arad au înregistrat cele mai pozitive evoluţii – 9,0 p.p respectiv 8,6 p.p pe când cele 
evoluţii nesemnificative au fost înregistrate în judeţul Caraş-Severin. 
  

Tabelul 9 - Lungimea străzilor orăşeneşti, comparativ pentru anii 2000 şi 2011 
JUDEŢ	   2000	  (km)	   2011	  (km)	   Modificare	  2000-‐2011	  (%)	  

Arad	   676	   873	   29,1	  
Caraş-‐Severin	   448	   449	   0,2	  
Hunedoara	   885	   919	   3,8	  
Timiş	   927	   908	   -‐2,0	  

	  
JUDEŢ	  

	  
Modernizate,	  

2000	  (%)	   2011	  (%)	   Modificare	  2000-‐2011	  (pp)	  
Arad	   50,3	   58,9	   8,6	  
Caraş-‐Severin	   71,9	   72,6	   0,7	  
Hunedoara	   58,5	   67,5	   9,0	  
Timiş	   68,1	   73,2	   5,1	  

Sursa: ISN Tempo Online Lungimea străzilor orăşeneşti pe macroregiuni, 
 regiuni de dezvoltare şi judeţe extrasă în iunie 2012 şi calculele autorilor 
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1.3. Infrastructura feroviară 
 
Infrastructura feroviară este dată, în general, de totalitatea lucrărilor care susţin 

suprastructura căii ferate, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor 
statice şi dinamice. Cu o lungime a liniilor de cale ferată de 1.894 km (anul 2011), Regiunea Vest 
rămâne, ca şi în anii precedenţi zona cu cea mai întinsă reţea feroviară (harta 10), de pe teritoriul 
României (aproximativ 17,6% din totalul reţelei la nivel naţional). 

 
Harta 10 - Infrastructura feroviară din Regiunea Vest 

 
 
Cu toate acestea, evoluţia din perioada 2000-2011 (vezi tab. 13) arată că reţeaua se 

diminuează permanent în România, pentru ca în regiune, în anul 2011 aceasta a fost cu -5,8% mai 
redusă comparativ cu anul 2000. 

La nivel naţional, cele mai mari scăderi ale reţelei feroviare în perioada 2000-2011 au avut 
loc în regiunea Sud-Muntenia (-26,4%), Bucureşti-Ilfov (-21,2%) şi Centru (-9,4%) însă se 
înregistrează şi evoluţii pozitive în Regiunea Sud-Est (+31,3% creştere), Nord-Est (+7,6% creştere) 
şi Nord-Vest cu 1,4% creştere. 
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Tabelul 10 - Evoluţia lungimii căilor feroviare, la nivelul regiunilor de dezvoltare, între anii 2005 şi 
2011 - km 

	   2000	   2002	   2004	   2006	   2008	   2011	   Evoluţie	  2000-‐2011	  (%)	  

Nord-‐Vest	   1.645	   1.645	   1.641	   1.678	   1.668	   1.668	   1,4	  
Centru	   1.470	   1.457	   1.516	   1.346	   1.337	   1.332	   -‐9,4	  
Nord-‐Est	   1.506	   1.506	   1.498	   1.624	   1.619	   1.620	   7,6	  
Sud-‐Est	   1.329	   1.329	   1.355	   1.716	   1.749	   1.745	   31,3	  
Sud-‐Muntenia	   1.699	   1.699	   1.703	   1.253	   1.251	   1.251	   -‐26,4	  
Bucuresti	  -‐	  Ilfov	   354	   354	   343	   279	   279	   279	   -‐21,2	  
Sud-‐Vest	  Oltenia	   1.001	   1.001	   990	   989	   988	   988	   -‐1,3	  
Vest	   2.011	   2.011	   2.007	   1.904	   1.894	   1894	   -‐5,8	  
ROMÂNIA	   11.015	   11.002	   11.053	   10.789	   10.785	   10.777	   -‐2,1	  

 
Cu o densitate de cale ferată de 59 km/1000 km2 (130,8% din media naţională), regiunea 

ocupă locul 2 în România şi are o valoare semnificativ mai mare decât următoarele regiuni 
româneşti (Nord-Vest, Sud-Est – 48,8 şi Nord-Est – 44) – tabelul 15 şi fig. 9. 

Cu toate acestea, densitatea de cale ferată este de aproximativ de 2,5 ori mai mică decât în 
regiunea capitalei (153). Dotarea căilor ferate este mai mare decât media UE (118,7% din UE-27 şi 
124,9% din UE15) şi similară cu media pentru noile state membre (103,1%).  
 

Tabelul 11 - Densitatea căilor ferate - comparaţie naţională, 2000-2011 
	   Km/	  1.000	  km2	   Km/100.000	  

locuitori	  	  (2011)	  	  	   2000	   2011*	   Schimbare	  
2000-‐2011	  

Medie	  de	  creştere	  
anuală	  2000-‐2011	  

Regiunea	  Vest	   63	   59	   -‐5,9%	   -‐0,5%	   99	  
România	   46	   45	   -‐2,2%	   -‐0,2%	   50	  
Bucureşti-‐Ilfov	   194	   153	   -‐21,2%	   -‐2,1%	   12	  
Poziţie	  în	  România	   2	   2	   5	   5	   1	  
%	  faţă	  de	  media	  din	  România	   136%	   130,8%	   	   	   196%	  
%	  faţă	  de	  media	  Bucureşti-‐Ilfov	  	   32%	   38,6%	   	   	   801%	  

Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 (Tabel 2.32 Populaţia în profil teritorial, la 1 iulie 2011; 
Tabel 17.19 Liniile de cale ferată în exploatare, în profil teritorial, la 31 decembrie 2011) şi calcule proprii 

 
Raportată la populaţie, lungimea căilor ferate din Regiunea Vest, poziţionează această zonă 

pe primul loc în România, cu o valoare de 98,8 (196,3% din media pe ţară). Valori similare au 
anumite regiuni din Franţa (Burgundia - 110, Auvergne - 100, Centru - 92), Republica Cehă (Střední 
Čechy - 109), Letonia (106), Ungaria (Dél-Alföld - 104, Közép-Dunántúl - 104 ), Spania (Aragon - 
104, Castilla y León - 97), Polonia (Lubuskie - 95) şi Germania de Est (Sachsen-Anhalt - 91, 
Mecklenburg-Vorpommern - 90, precum şi Brandenburg la nivel NUTS I - 106). Regiuni cu valori 
mai mari se găsesc în principal în Suedia (5 regiuni), Finlanda (3 regiuni), Republica Cehă (3 
regiuni), Ungaria (2 regiuni) şi Franţa (2 regiuni). 
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Fig. 9 – Densitatea liniilor de cale ferată în anul 2011 

 
Sursa: INS, 2011 

 
În ciuda faptului că regiunea este una cu cele mai mari densităţi de căi ferate din România, se 

disting câteva diferenţe inter-regionale şi anume faptul că aşa cum se observă din harta de mai sus, 
judeţul Timiş datorită densităţii foarte mari (91,4 km linii/1.000 kmp), are o accesibilitate foarte 
bună la acest timp de transport, pe când judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin înregistrează densităţi 
destul de scăzute (40,9 respectiv 40 km linii/1.000 kmp) pe când judeţul Arad înregistrează o 
densitate mai mică decât judeţul Timiş dar cu mult peste valoarea naţională (45,2) şi anume 60,5. 

Dacă, raportat la indicatorii vizând lungimea şi densitatea reţelei, Regiunea Vest este bine 
poziţionată, în ceea ce priveşte calitatea infrastructurii feroviare, situaţia este complet diferită. 
Analizând doar situaţia liniilor electrificate, din total, Regiunea Vest se situează pe locul 6 în 
România cu 34,3%, înainte de Sud-Est (29,9%) şi Nord-Vest (18,7%), uşor sub media naţională 
(37,3%) şi semnificativ sub Bucureşti-Ilfov (93 %), dar pe locul 3 în funcţie de lungimea acestor 
linii electrificate (vezi tabelul 12). 

Analiza din intervalul 2000-2011 prezintă, pentru Regiunea Vest, o deteriorare constantă a 
calităţii infrastructurii, atât în ceea ce priveşte lungimea căilor ferate electrificate  cât şi la totalul 
liniilor normale.  

Din tabelul de mai jos, probabil că cea mai drastică deteriorare este accea a liniilor 
electrificate, deoarece cu excepţia regiunii Sud-Est (care înregistrează o scădere), regiunea Vest 
înregistrează o scădere de -5,9% în timp ce trendinţa regiunilor a fost de extindere a reţelelor cu linii 
electrificate, ceea ce are consecinţe în viteza de rulare a garniturilor de tren şi implicit în scăderea 
calităţii conectivităţii atât în regiune cât şi în relaţia cu regiunile de dezvoltare. Acest fapt denotă o 
„abandonare” a unor reţele feroviare, pe considerente, majoritar, financiare. 
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Tabelul 12 - Comparaţii regionale între dotarea cu diferite tipuri de cale ferată, 
între anii 2000-2011 - km 

	  
	  

2000	   2011	   Evoluţie	  2000-‐2011	  (%)	  
	  

TOTAL	   Electr.	   Normale	  
Total,	  
din	  care	  

Cu	  
două	  
căi	  

TOTAL	   Electr.	   Normale	  
Total,	  
din	  care	  

Cu	  
două	  
căi	  

TOTAL	   Electr.	   Normale	  
Total,	  din	  

care	  

Cu	  două	  
căi	  

Nord-‐Vest	   1.645	   166	   1.622	   255	   1668	   312	   1586	   244	   1,4	   88,0	   -‐2,2	   -‐4,3	  
Centru	   1.470	   621	   1.470	   402	   1332	   669	   1332	   320	   -‐9,4	   7,7	   -‐9,4	   -‐20,4	  
Nord-‐Est	   1.506	   573	   1.488	   413	   1620	   663	   1589	   540	   7,6	   15,7	   6,8	   30,8	  
Sud-‐Est	   1.329	   573	   1.313	   525	   1745	   522	   1719	   490	   31,3	   -‐8,9	   30,9	   -‐6,7	  
Sud	  –	  
Muntenia	   1.699	   621	   1.699	   692	  

1251	   439	   1251	   615	   -‐26,4	   29,3	   -‐26,4	   -‐11,1	  

Bucureşti-‐
Ilfov	   354	   201	   354	   133	  

279	   259	   279	   137	   -‐21,2	   28,9	   -‐21,2	   3,0	  

Sud-‐Vest	  
Oltenia	   1.001	   505	   1.001	   241	  

988	   507	   988	   248	   -‐1,3	   0,4	   -‐1,3	   2,9	  

Vest	   2.011	   690	   2011	   304	   1894	   649	   1894	   315	   -‐5,8	   -‐5,9	   -‐5,8	   3,6	  
România	   11.015	   3.950	   10.958	   2.965	   10777	   4020	   10638	   2909	   -‐2,2	   1,8	   -‐2,9	   -‐1,9	  
Poziţia	  
Regiunii	  
Vest	  	   1	   1	   1	   5	   1	   3	  

	  
	  
1	   5	   5	   7	  

	  
	  
5	   2	  
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Harta 11 - Accesibilitatea căilor ferate în Regiunea Vest 

 
 

La nivel judeţean diferenţierile sunt şi mai evidente. Astfel, în judeţul Timiş există 795 km 
de cale ferată (42,0% din totalul Regiunii), cu o densitate de 91.4/1.000 km2, de două ori mai mare 
decât media naţională (tabelul 13). 
 

Tabelul 13 - Lungimea căilor ferate, în judeţele din Regiunea Vest – 2011 - km 
	  
	  

Total	  3	   din	  care:	  	  
electrificate	  

Din	  care:	  

Linii	  cu	  ecartament	  normal	  4	  

Total	   Cu	  o	  cale	   Cu	  doua	  căi	  
Arad	  	   469	   166	   469	   330	   139	  
Caraş-‐Severin	  	   341	   150	   341	   332	   9	  
Hunedoara	  	   289	   220	   289	   122	   167	  
Timiş	   795	   113	   795	   795	   -‐	  
Vest	  	   1894	   649	   1894	   1579	   315	  

Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 

                                                
3 Inclusiv liniile cu ecartament îngust. 
4 Linii la care distanţa între şine este de 1.435 mm 
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Judeţul Arad are valori apropiate de media regională, în timp ce judeţul Caraş-Severin 
(40,0%) şi judeţul Hunedoara (40,9%), se apropie la aproape 70% din media naţională. Disparităţile 
sunt chiar mai mari în ceea ce priveşte lungimea de linie normală dublă. Aici judeţul Hunedoara este 
primul cu aproape jumătate din toate căile ferate cu linie dublă (167 km) din Regiune, în timp ce 
judeţul Timiş este pe ultimul loc cu nici una şi Caraş-Severin are doar 9 km. Pe segmentul căi ferate 
electrificate judeţul Hunedoara este din nou lider (220 km, 34% din media regională), dar aici 
diferenţele nu sunt atât de clare (vezi tabelul 14).  

Deşi cu cea mai mare densitate, judeţul Timiş are doar 14% din linii electrificate şi nu are 
linii duble de cale ferată. Judeţul Hunedoara, cu cea mai mică densitate, situându-se pe primul loc, 
raportat la ponderea liniilor de cale ferată electrificate (76%) şi a celor duble (53%). 

 
Tabelul 14 - Reţeaua căilor ferate - comparaţie NUTS III - 2011 

	   Densitatea	  căilor	  ferate	  	   Electrificate	   Linii	  duble	  
km/	  
1000	  
km2	  

%	  din	  
media	  

regională	  

%	  din	  
media	  

naţională	  

Lungime	  
totală,	  
km	  

%	  din	  
media	  

regională	  

%	  din	  
lungimea	  
totală	  

Lungime	  
totală,	  
km	  

%	  din	  
media	  

regională	  

%	  din	  
lungimea	  
totală	  

Arad	   60,5	   102,4%	   133,7%	   166	   25,6%	   35,4%	   139	   44,1%	   29,6%	  
Caraş-‐
Severin	  

40,0	   67,7%	   88,4%	   150	   23,1%	   44,0%	   9	   2,9%	   2,6%	  

Hunedoara	   40,9	   69,2%	   90,4%	   220	   33,9%	   76,1%	   167	   53,0%	   57,8%	  
Timiş	   91,4	   154,7%	   202,0%	   113	   17,4%	   14,2%	   0	   0,0%	   0,0%	  
Vest	   59,1	   100,0%	   130,6%	   649	   100,0%	   34,3%	   315	   100,0%	   16,6%	  

Sursa: Tempo Online, TRN143A 
 
Principalele caracteristici ale reţelei feroviare din Regiunea Vest pot fi sintetizate astfel: 
Ø Existenţa unui număr de trei puncte transfrontaliere de cale ferată, unul la graniţa cu 

Ungaria (Curtici din judeţul Arad) şi două la graniţa cu Serbia - Moraviţa şi Jimbolia 
(judeţul Timiş) 

Ø Existenţa a trei rute internaţionale şi anume: 
• (România) - Bucureşti – Craiova – Timişoara – Jimbolia – (Serbia);  
• (România) - Bucureşti – Timişoara – Stamora-Moraviţa – (Serbia);  
• (România) - Bucureşti – Braşov – Sibiu – Deva – Arad – Curtici – (Ungaria). 

Ø Conectivitatea cu alte căi ferate Trans-Carpatice este asigurată în Simeria (judeţul 
Hunedoara): 
1. Deva – Târgu Jiu – Haţeg; 
2. Simeria – Brad (momentan nefuncţională pe relaţia Brad) 
3. Simeria – Alba Iulia – Cluj – continuând şi traversând Carpaţii către regiunea 

tradiţională Moldova. 
Ø Prezenţa a 28 de intersecţii feroviare importante, dintre care 15 în judeţul Timiş, 6 în 

judeţul Arad, 4 în judeţul Caraş Severin şi 3 în judeţul Hunedoara 
Ø Includerea întregii Regiuni în cadrul Regionalei de Căi Ferate Timişoara (CFT), cea mai 

dezvoltată din România, după Bucureşti. În România, în momentul de faţă funcţionează 
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opt Regionale de Căi Ferate (fig.7), după ce în anul 2010, în urma unei reorganizări 
administrativ teritoriale, din actualele şi fostele Regionale se creaseră doar patru.  

Regionala CFT este traversată de două magistrale principale, cea care leagă Bucureşti de 
Jimbolia, respectiv magistrala  pe traseul Curtici - Braşov (corespondentă axei TEN-T numărul 22).  

Regionala are în coordonare 194 de staţii şi halte de mişcare, a căror activitate este 
coordonată de 4 regulatoare de circulaţie: Timişoara, Arad, Caransebeş, Deva. Dintre acestea, 13 
staţii sunt de grad I, 14 staţii de grad II, 48 de staţii de grad III şi 26 staţii de grad IV. În plus mai 
există şi 95 halte de mişcare. Staţia Timişoara Nord constituie cel mai apropiat şi mai important nod 
de cale ferată, din partea de vest a ţării. Staţiile C.F. Arad şi Timişoara Nord sunt cuprinse, conform 
strategiei CFR SA, într-un important program de conectare a reţelei CFR la reţeaua europeană, 
urmărindu-se modernizarea acestora, la nivel de eurostaţie. 
 Regionala Căi Ferate Timişoara este mai mare decât Regiunea Vest, în cadrul acesteia 
fiind incluse şi zone mici din judeţele Mehedinţi şi Bihor (harta 12).   

Harta 12 – Delimitarea spaţială a Regionalei de Căi Ferate Timişoara 
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1.4. Infrastructura aeriană 
 
În cadrul Regiunii Vest, există un număr de două aerogări internaţionale, la Timişoara şi 

Arad, fiind astfel pe poziţia a doua din România după Bucureşti-Ilfov. În trecutul nu prea îndepărtat 
au mai funcţionat două aerodromuri unul la Caransebeş (pentru traficul intern) şi unul la Deva, 
specializat doar pe activităţi de aviaţie sportivă. În prezent, aceste două porţi aeriene nu mai au 
activitate. 

De departe, cel mai important aeroport este, însă, cel de la Timişoara, denumit “Traian 
Vuia”. Pentru traficul intern, din aeroportul Timişoara sunt asigurate legături cu cele mai mari şi 
îndepărtate oraşe din România (vezi harta 13). 

 De altfel, aeroportul Timişoara este unul dintre cele 4 aeroporturi din România care are o 
pistă cu o lungime mai mare de 10.000 picioare (2 sunt în Bucureşti – Ilfov şi 1 - în Sud-Est). Acest 
fapt, precum şi poziţia sa strategică, face ca de pe aerogara timişană să decoleze curse către 
numeroase curse continentale (vezi harta 14). 

 

Harta 13 - Destinaţii interne ale aeroportului Timişoara 

Sursa: http://www.aerotim.ro 
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Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara (codul IATA: TSR) este al doilea 
aeroport ca mărime din România, după aeroportul “Henri Coandă” din Bucureşti, şi deserveşte o 
populaţie de peste 2,5 milioane de locuitori. Începând cu data de 6 ianuarie 2003, aeroportul poartă 
numele inventatorului român Traian Vuia, născut în judeţul Timiş. Este considerat aeroport de 
rezervă pentru Bucureşti (OTP), Budapesta (BUD) şi Belgrad (BEG), fiind şi cel mai important 
aeroport din Euroregiunea DKMT. Aeroportul este situat la 12 km nord-est de centrul Timişoarei.  

În componenţa acestuia există două terminale, unul intern şi celălalt extern. Terminalul 
intern este cel mai vechi al aeroportului, construit în anul 1964 şi modernizat în 2002. Construcţia 
iniţială avea dimensiuni reduse, dar la sfârşitul anului 2010 suprafaţa terminalului s-a dublat prin 
extinderea construcţiei la 2000 mp. Extinderea era necesară datorită creşterii traficului dar şi pentru 
separarea fluxurilor de pasageri, condiţie obligatorie pentru intrarea în spaţiul Schengen. Terminalul, 
astfel modernizat, în afara destinaţiilor interne va putea prelua şi cursele din/către destinaţii non-
Schengen, cu un trafic anual previzionat de 180.000 de pasageri. Actualmente funcţionează ca 
terminal pentru zborurile interne şi are o capacitate de procesare de 500 de pasageri/oră şi trei porţi 
de îmbarcare. Aici operează în mare majoritate companiile aeriene româneşti şi nu numai, printre 
acestea amintim: Carpatair (Moldova), Air Bucharest (România), TAROM (România), Sky Airlines 
(Turcia), Lufthansa (Germania) şi Wizzair (Ungaria) 

 
Harta 14 - Destinaţii externe ale curselor de pe aeroportul Timişoara 

 
Sursa: http://www.aerotim.ro 
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Terminalul 2 (internaţional) a fost inaugurat în anul 1980, apoi extins şi modernizat în anul 
2004. Este cel mai mare terminal al aeroportului, cu o capacitate de procesare de 800 pasageri/oră şi 
nouă porţi de îmbarcare. Este, în acelaşi timp, terminalul de pe care operează cele mai multe 
companii. Odată cu intrarea României în spaţiul Schengen, statutul internaţional al terminalului se 
va pierde, deoarece zborurile care vor pleca şi vor sosi de la /pe acest terminal vor fi considerate 
zboruri europene interne. Momentan, aerogara este destinată doar zborurilor în regim internaţional. 

Totodată, Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A, care 
administrează aeroportul, are un plan de dezvoltare, în valoare de aproximativ 100 de milioane de 
euro. Acesta prevede preluarea şi adaptarea, la traficul civil, al Aeroportului Militar Giarmata aflat 
în imediata apropiere; modernizarea şi extinderea centrului de pasageri precum şi a parcării auto; 
construirea Terminalului Intermodal Timişoara, a unui centru cargo şi a unui centru expoziţional şi 
de conferinţe, hală pentru catering, staţie de epurare, extinderi ale terminalelor, autogară, gară (linia 
ferată va face legătura cu oraşul Timişoara) etc. 

Cu toate că aeroportul “Traian Vuia” din Timişoara prezintă avantaje evidente (poziţia 
strategică la nivel naţional ce oferă posibilitatea efectuării de zboruri continentale şi 
intercontinentale; dimensiunile aerogării, a doua din ţară; aeroport de rezervă pentru Bucureşti, 
Budapesta şi Belgrad; existenţa a două terminale), starea pistelor de rulare şi mai ales, conexiunile 
aeroportului cu alte moduri de transport, diminuează gradul de atractivitate al acestuia şi implicit al 
cererii de transport aerian. 

Pentru remedierea acestei situaţii, trebuie avute în vedere acţiuni care să vizeze: 
Ø reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare prin lucrări de întreţinere/reparaţii ale 

pistelor de decolare/aterizare, căilor de rulare, platformelor de îmbarcare/debarcare şi 
aerogărilor; 

Ø modernizarea  şi dezvoltarea sistemelor de supraveghere a spaţiului aerian şi a sistemelor de 
dirijare, informare aeronautică şi informare meteorologică pentru compatibilitate cu standardele 
Eurocontrol; 

Ø implementarea unui sistem de licenţiere şi reglementare a certificării operatorilor aerieni pentru 
eficientizare şi ecologizare; 

Ø îmbunătăţirea legăturilor intermodale, pentru o mai rapidă şi eficientă legătură cu alte destinaţii. 
În mod particular, în cazul aeroportului din Timişoara trebuie realizate conexiunile rutiere cu 
autostrada de pe axa 7 (Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Bucureşti), create şi dezvoltate căi de 
acces feroviar şi modernizarea infrastructurii de transport urban (inclusiv un metrou de 
suprafaţă care să facă legătura între aeroport şi reţeau de tramvaie din municipiul Timişoara). 

Un alt aeroport important, internaţional, al Regiunii Vest este cel din Arad, aflat la doar patru 
kilometri de centrul oraşului şi cu acces la drumul european E68 (Budapesta-Arad-Deva-Bucureşti) 
şi la axa feroviară internaţională Budapesta-Curtici-Arad-Bucureşti. 

Aeroportul Internaţional Arad are avantajul unui grad remarcabil de accesibilitate fiind situat 
la 4 km. Vest faţă de centrul oraşului Arad, la 106 metri deasupra nivelului mării, în suprafaţă totală 
de 157 ha. Se bucură de o pozitie strategică bună aflându-se la 250 km de Budapesta şi 300 km de 
Belgrad. Este situat în apropierea frontierei cu Ungaria, la 30 km de cel mai apropiat punct rutier de 
trecere a frontierei-Turnu şi 20 km de cel mai apropiat punct feroviar de trecer a frontierei – Curtici 
(vezi fig. 11). 
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Aeroportul Arad deserveşte 5 judeţe (Arad, Timiş, Bihor, Alba şi Hunedoara) cu o populaţie 
totală de 2.567.000. 

Ca dotări, Aeroportul Arad are una din cele mai bune piste de aterizare/decolare din beton şi 
un sistem modern de balizaj. Terminalul de pasageri a fost extins în anul 2008. 

Compania aeriană low cost WizzAir operează pe ruta Arad-Milano Bergamo cu o frecvenţă 
de 2 curse pe săptămână, cu planuri de dezvoltare a încă 4 noi destinaţii. 

Aeroportul Internaţional Arad are una dintre cele mai bune piste de aterizare/decolare din 
beton şi un sistem modern de balizaj. 

Terminalul Cargo de pe Aeroportul Arad, componentă majoră a aeroportului, este localizat 
langă zona liberă ARAD-CURTICI – PLATFORMA ARAD, reprezentând cea de a doua locaţie a 
Zonei Libere Curtici, special construită pentru transportul de mărfuri dinspre vestul Europei şi 
Orientul Mijlociu.  

Amplasamentul permite accesul facil pentru transportul de marfă al agenţilor economici din 
zonele apropiate, în special din judeţele Arad, Bihor, Alba şi Hunedoara din România, respectiv 
judeţele Bekes şi Csongrad din Ungaria. 

 
Fig. 11 -  Amplasamentul aeroportului Arad 
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1.5. Infrastructura navală 
 
Fluviile europene reprezintă un element esenţial al sistemului de transport continental şi sunt, 

în acelaşi timp, ecosisteme de înaltă valoare. Există un larg consens în ceea ce priveşte faptul că o 
mai bună utilizare a fluviilor europene pentru transport înseamnă a respecta, totodată, cerinţele de 
protecţie a mediului. Totuşi, acest mod nu a fost valorificat vreme îndelungată, la justa sa valoare. 
Astfel, în timp ce în unele ţări europene, transportul pe căi navigabile interioare sau transportul 
fluvial reprezintă 40% din transportul total, pe ansamblul UE, acest mod deţine numai 5,3%. 

În ultima perioadă, în Europa, transportul fluvial a cunoscut o tendinţă de creştere mai 
accentuată. Mai mult de 37.000 km de cale fluvială leagă sute de oraşe din zone industriale. 
Aproximativ 20 din cele 27 state membre practică acest mod de transport iar 12 ţări au reţele 
fluviale interconectate. 

Transportul pe apă prezintă o serie de avantaje, comparativ cu cel terestru: 
- consumuri energetice mici, pe unitatea de marfă transportată 
- grad redus de poluare a mediului 
- posibilitatea de a transporta orice tip de marfă – vrac sau containerizată 

Pornind de la aceste premise şi de la ponderea modurilor de transport, în transportul de marfă 
la nivel European, Uniunea Europeană acordă, în ultimul timp, o atenţie deosebită dezvoltării 
transporturilor de marfă pe apele interioare. 

Dunărea constituie principala cale navigabilă interioară a României, împreună cu canalele 
Dunăre- Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari.  Din cei 2.411 km navigabili, peste 40% 
(1.075 km) constituie graniţa naturală a României sau străbat teritoriul acesteia. De la vărsarea în 
Marea Neagră şi până la Brăila, pe o distanţă de 170 km au acces pe Dunăre şi navele maritime de 
până la 12.500dwt. România dispune de 28 de porturi funcţionale pe Dunăre, dintre care Galaţi, 
Brăila şi Tulcea au o infrastructură care permite accesul navelor maritime.   

Dunăre-Rin–Main constituie axa Europeană TEN-T 18 legând sud-estul (Constanţa) de nord-
vestul (Rotterdam) Europei (fig. 12). Dunărea asigură ţărilor riverane Germania, Austria, Slovacia, 
Ungaria, Croaţia, Serbia, Bulgaria, România, Moldova şi Ucraina o alternativă importantă la 
transportul terestru.  

Dunărea poate deschide UE către vecinii apropiaţi, către regiunea Mării Negre, Caucazul de 
Sud şi către Asia Centrală. Startegia UE pentru regiunea dunăreană contribuie la atingerea 
obiectivelor UE, consolidând iniţiativele politice majore ale uniunii, în special strategia Europa 
20205. 

Bazinul fluviului are un mare potenţial de navigaţie interioară durabilă, iar poziţia fluviului 
este centrală, în spaţiul European. Aceasta necesită îmbunătăţiri în ceea ce priveşte managementul, 
echiparea şi disponibilitatea personalului calificat.  

Capacitatea fizică a Dunării şi a afluenţilor săi ar trebui îmbunătăţită, iar blocajele existente, 
înlăturate, pentru a se asigura un nivel adecvat de navigabilitate, prin implementarea programului 

                                                
5 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, COM(2010) 715 final, Bruxelles, 8.12.2010 
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NAIADES şi prin respectarea legislaţiei de mediu, precum şi în baza „Declaraţiei comune privind 
navigaţia interioară şi durabilitatea de mediu în bazinul fluviului Dunărea.” 
 

Fig. 12 - Harta fluviului Dunărea 

 
Sursa: ria.org.ro/ria/images/platina/danube/localizare%20dunare.pdf 

 
Tehnologiile inovatoare ar trebui susţinute, în conformitate cu necesităţile pieţei.  

Multimodalitatea şi interoperabilitatea, care exploatează întregul potenţial al fluviului, ca elemente 
esenţiale în logistica modernă, sunt cruciale.  

Sunt necesare, de asemenea, conexiuni nord-sud. Blocul spaţiului aerian funcţional al 
Dunării este esenţial pentru managementul zborurilor, precum şi din punctul de vedere al creşterii 
capacităţilor aeroporturilor regionale. 

Transporturile fluviale româneşti se bazează, în afara fluviului Dunărea şi pe existenţa unor 
căi navigabile interne, principalele fiind Bega (pescaj 1,3-1,5m) cu portul Timişoara, Prutul şi 
Canalul Dunăre-Marea Neagră (inclusiv ramificaţia acestuia, Poarta Albă-Midia-Năvodari). 

În România transportul, pe cei 1.075 km navigabili ai Dunării se realizează diferit: 
§ sectorul Dunărea Fluvială (Baziaş-Brăila) pe care pot circula nave de tonaj mediu, 

asigurându-se un pescaj de peste 2 m cu porturile fluviale: Moldova Veche, Orşova, 
Drobeta Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, 
Cernavodă; 

§ sectorul Dunărea Maritimă (Brăila-Sulina) pe care pot naviga vase de mare tonaj, 
asigurându-se un pescaj de peste 7 m; 

§ construirea sistemelor hidroenergetice şi de navigatie de la Porţile de Fier I şi II au 
înlăturat greutăţile existente anterior în navigaţie. 

România are 30 de porturi interioare (vezi fig. 13), cu o capacitate totală de 50 milioane 
tone/an. Dintre acestea, porturile Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina sunt parte a reţelei TEN, au o 
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capacitate totală de trafic de aproximativ 34 milioane tone /an, având caracteristicile tehnice ce 
permit accesul navelor maritime care au capacitate de până la 25 000dwt, 180 m lungime şi 7,0 m 
adâncime. În condiţii speciale, limita de adâncime poate fi depăşită. 

 
Fig 13. - Dispunerea porturilor navale din România 

 
 

În prezent, porturile româneşti dispun de peste 49.000 mp construcţii hidrotehnice pentru 
acostarea navelor, din care aproximativ 18,1% au o vechime mai mare de 50 de ani, necesitând 
lucrări urgente de reconstrucţie. Capacitatea porturilor se determină pe baza dotării cu utilaje de chei 
şi plutitoare pentru încărcarea / descărcarea navelor. 

Porturile româneşti sunt dotate cu macarale de chei cu o putere cuprinsă între 3 şi 16 tf. Ele 
dispun şi de macarale plutitoare, care au o putere de ridicare de 10 - 100 tf. Vechimea lor este de 
aproximativ 40 de ani. Aceasta determină un consum de energie ridicat raportat la tona de marfă 
manipulată, mai mare cu 10 – 20% decât utilajele instalate în alte porturi ale lumii. De reţinut însă, 
este faptul că acest consum mare de energie este determinat şi de puterea instalată mare a utilajelor 
folosite în porturile româneşti.  

Din cele 30 de porturi interioare, 29 sunt pe Dunăre, doar portul Timişoara fiind pe Bega. În 
Regiunea Vest sunt concentrate şase dintre acestea, ceea ce reprezintă 23,33% din total (vezi tab. 
19). 
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În cadrul Regiunii Vest, Dunărea este navigabilă pe tronsonul Baziaş-Orşova, iar râul Bega 
pe o lungime de 40 km.  Există, totodată încă un canal navigabil care străbate şi Regiunea Vest şi 
anume cel al râului Mureş (între Alba Iulia – Arad).  

Amenajarea şi întreţinerea acestor canale navigabile implică lucrări mari de gospodărire a 
apelor, lacuri de acumulare care să asigure nivelurile corespunzătoare şi debitele de ecluzare, plus 
resurse finaciare şi umane considerabile. În ultimii ani pentru râul Bega a fost demarat un proiect de 
amenajare a utilizării râului, în interiorul municipiului Timiş, în scop turistic, alte opţiuni fiind 
considerate ineficiente economic.  
 

Tabelul 15 -  Caracteristici ale porturilor din Regiunea Vest 
	  

Port	  	  	  	  
Tip	  port	  	  	  	   Anul	  construirii	  	  	  	   Lungime	  

front	  de	  cheiuri	  	  	  	  
Baziaş	  	   fluvial	  	   1850	  -‐	  1880	  	   -‐	  	  
Moldova	  Veche	  	   fluvial	  	   1048	  	   550	  m	  	  
Moldova	  Nouă	  	   fluvial	  	   1046	  	   250	  m	  	  
Drencova	  	   fluvial	  	   1016	  	   240	  m	  	  
Tişoviţa	  	   fluvial	  	   -‐	  	   120	  m	  	  
Timişoara	  	   interior	   1901	  -‐	  1916	  	   1	  000	  m	  	  

 
Referitor la porturile dunărene, perspective de dezvoltare le au porturile Moldova Veche, 

Moldova Nouă şi refacerea şi redarea în perspectivă, pentru trasee turistice a vechiului port Baziaş 
(construit în jurul anului 1040). Dacă portul Moldova Veche are cea ma importantă activitate 
economică, perspectivele de dezvoltare sunt mai accentuate pentru zona Moldova Nouă. 

Oraşul Moldova Nouă se află la o distanţă rutieră de 85 km de municipiul Reşiţa, 45 km de 
Oraviţa şi 88 km de oraşul Orşova. Portul dispune, în prezent, de cheuri verticale şi pereate, ce 
deservesc traficul industrial şi de pasageri din zonă. În acest sens, portul existent are fronturi de 
operare cu cheuri şi platforme, dispuse pe şase dane astfel : 
- 3 dane cu front total de operare de 300 m lungime dotate cu cheuri verticale şi mărfuri generale; 
- 2 dane cu front total de cca. 160 m lungime, dotate cu cheuri înclinate pereate de operare a 
traficului de produse lemnoase şi alte mărfuri generale; 
- 1 dană de 100 m lungime, dotată cu cheuri pereate pentru traficul de pasageri. 

De asemenea, portul dispune de o cale de rulare de 400 m lungime, pe care operează 2 
macarele portic de 5 tf x 32 m, dispune de facilităţi privind alimentarea cu energie electrică, apă şi 
canalizare. 

Oraşul Moldova Nouă dispune şi de cel mai modern terminal de pasageri la Dunăre, în 
capătul aval al portului. În vederea deservirii acestuia, traficul naval turistic se va opera prin dana de 
pasageri. În acest sens, cheul aferent acestei dane de pasageri a fost reamenajat şi reparat cu o 
structură nouă de pereu dalat. Acostarea navei de pasageri se va realiza la dana plutitoare constituită 
dintr-un ponton fixat în dreptul noii clădiri (vezi fig. 14). 

Din păcate, actualmente, singura cale de acces la portul Moldova Nouă este cea dată de 
reţeaua stradală a localităţii şi în continuare legături la DN57, DN58, DN59  şi DJ571. Localitatea 
este traversată de către drumul naţional DN57 care străbate Clisura Dunării, însoţind Dunărea pe 
malul stâng, de la Orşova la Vama Naidăş ( 114 km) şi face legătura spre nord cu Oraviţa (48 km ) 
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şi cu E70, la Moraviţa. Localitatea este legată prin DN57 şi DN59 de Timişoara, prin DN57 de 
Orşova , prin DN57B de oraşul Anina iar prin DN57B şi în continuare DN58 de capitala judeţului, 
municipiul Reşiţa.  

Oraşul nu dispune de legatură directă pe calea ferată, cea mai apropiată gară fiind aflată la 45 
km distanţă, şi anume gara Oraviţa. Legătura aeriană este asigurată prin aeroportul Timişoara, aflat 
la 195 km distanţă.  

În perspectivă trebuie analizate posibilităţile de racordare la viitoarea autostradă Via Carpatia 
şi la o cale ferată secundară, care ar putea pleca de la Oraviţa. 

Perspectiva dezvoltării durabile a transporturilor în Regiunea Vest considerăm că va schimba 
această optică, existenţa canalelor navigabile pe teritoriul Regiunii Vest fiind un atuu în crearea şi 
dezvoltarea unor centre logistice multimodale.  
 

Fig. 14 - Noul terminal de pasageri de la Moldova Nouă 
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1.6. Infrastructura suport pentru transportul durabil  
 
Transporturile durabile sunt definite ca fiind acel sistem complex care să satisfacă 

necesitatea de mobilitate a generaţiilor actuale, fără a deteriora factorii de mediu şi sănătatea şi care 
să-şi eficientizeze consumurile energetice, astfel încât să fie posibilă satisfacerea necesităţii de 
mobilitate a generaţiilor viitoare. 

Pornind de la această definiţie, putem considera că infrastructura-suport de dezvoltare a 
acestora, este cea care sprijină modurile de transport mai puţin sau deloc poluante. Printre cele mai 
importante, considerăm a fi cele ale transporturilor intermodale şi cele pentru transporturile 
alternative, precum transporturile în comun, de pasageri, la nivel local şi între localităţi, mersul pe 
jos sau cu bicicleta. 

De aceea, în acest subcapitol vom analiza aceste domenii infrastructurale, cu specificul şi 
particularităţile existente în Regiunea Vest. 
 
Infrastructura pentru transportul intermodal 
 

Analiza fluxurilor de marfă la nivel naţional şi a celor care tranzitează România evidenţiază 
necesitatea amplasării de noi terminale, în special, pe traseul reţelelor TEN-T care străbat teritoriul 
naţional.  

În noile condiţii ale globalizării, infrastructura transporturilor trebuie să asigure deplasarea 
unor mijloace de transport tot mai perfecţionate, la viteze tehnice şi comerciale din ce în ce mai 
mari. Timpul de staţionare, în porturi sau aeroporturi, trebuie redus tot mai mult prin mecanizarea 
operaţiunilor de încărcare-descărcare şi utilizarea tehnologiilor moderne de transport 
(containerizare, paletizare, pachetizare). 

Din aceste perspective, transportul multimodal reprezintă, la ora actuală, una dintre cele mai 
flexibile, dar şi mai dificile modalităţi de mişcare a mărfurilor în Europa şi în lumea întreagă. Este 
nevoie de o logistică foarte bine pusă la punct, de vehicule speciale, moderne şi, aspectul cel mai 
important, de multă experienţă şi dăruire. 

Infrastructura de transport multimodal cuprinde, în principal: 
o căile rutiere, ferate şi navigabile care sunt adecvate transportului combinat; 
o terminalele sau nodurile multimodale; 
o instalaţiile de transbordare între modurile de transport, din terminale. 

În Regiunea Vest, din perspectiva terminalelor multimodale există un singur centru, la 
Golgovăţ (lângă Arad) care trebuie modernizat şi adus la parametrii care să satisfacă actuala cerere 
de transport. 

În acelaşi timp, se are în vedere construirea unui terminal ultramodern în apropierea 
localităţilor Recaş sau Remetea Mare ambele în judeţul Timiş (fig. 15).6 

 
 
 

                                                
6 Informaţii suplimentare despre transportul intermodal se pot regăsi în anexa 3. 
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Fig. 15 - Harta punctelor de transfer multimodal din România 

 
Sursa  http://blog.plancontrol.ro/2009/10/17/centrul-intermodal-timişoara/ 

 
În transportul multimodal s-a constatat că o valoare însemnată a timpului se pierde în 

terminalele în care se realizează transferul mărfurilor pe/de pe mijloacele de transport în depozite 
sau transbordarea lor între mijloacele de transport ale diferitelor moduri. Măsurile de creştere a 
eficienţei lanţului multimodal, vizează deopotrivă, soluţiile de investiţii şi organizaţionale 
aplicabile în terminalele multimodale. 
 
Transportul în comun 

 
Promovarea transportului public stă la baza celor mai multe proiecte de protecţie a mediului 

sau a celor sociale, din majoritatea localităţilor. La capacităţi de transport comparabile, avantajele 
transportului public faţă de cel individual sunt numeroase: economie de energie şi spaţiu, poluare 
chimică şi fonică reduse, securitate sporită, intensitate scăzută a traficului urban etc. 

În toată Uniunea Europeană sunt evidente eforturile de promovare a transporturilor publice. 
Îmbunătăţirea acestei activităţi se poate realiza dacă sunt abordate următoarele domenii: construcţia 
vehiculelor, îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii specifice, integrarea cu celelalte sisteme 
de transport, creşterea calităţii serviciilor etc. 

Potenţialii utilizatori ai transportului colectiv pot fi descurajaţi dacă de-a lungul unui traseu 
se impun numeroase schimbări ale modului de transport sau, în cazul aceluiaşi mod, schimbarea 
mijloacelor de transport se efectuează cu valori mari ale timpilor de aşteptare, datorită 
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nesincronizării orare, sau cu cheltuieli suplimentare (pentru alte bilete) datorită neintegrării siste-
mului tarifar. 

Integrarea sistemică urmăreşte gruparea tuturor modurilor de transport public într-un singur 
mediu comun de exploatare. Principiul este următorul: se formează o reţea unică de exploatare 
pentru toate modurile de transport public (tramvai, autobuz, troleibuz).  

În cadrul Regiunii Vest există transport public în trei dintre cele patru judeţe (Timiş, Arad şi 
Caraş-Severin) lungimea reţelelor (tramvaie şi troliebuze) însumând 255,9 km, ceea ce reprezintă 
20,11% din totalul acestor reţele, la nivel naţional (tabelul 16). 
 

Tabelul 16 - Lungimea reţelelor de transport public din Regiunea Vest, 2011, -km 
	   Lungimea	  liniei	  simple	  

Tramvaie	   Troleibuze	   Metrou	  
Arad	   96,0	   -‐	   -‐	  

Caraş-‐Severin	   9,9	   -‐	   -‐	  
Hunedoara	   -‐	   -‐	   -‐	  

Timiş	   90,0	   60,0	   -‐	  
Vest	   195,9	   60,0	   -‐	  

ROMÂNIA	   872,8	   399,7	   162,4	  
Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 

 
Regiunea Vest ocupă locul al şaselea între regiunile României, cu 6,7% din totalul 

transportului local de pasageri în condiţiile în care Regiunea Bucureşti-Ilfov se clasează prima cu 
47,2% urmată de Regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est şi Centru. 

Per ansamblu, în regiune, transportul în comun este dezvoltat în principal în oraşe mari – 
reşedinţe de judeţ, dintre care se individuealizează judeţul Timiş cu 76,5% din total pasageri 
transportaţi cu mijlocele de transport în comun şi judeţul Arad cu 16,1% din total pasageri 
transportaţi. În judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara numărul pasagerilor este mai redus şi anume la 
6,118 pasageri (4,7% din regiune), respectiv 3,648 pasageri (doar 2,8% din regiune). 

 
Fig. 18 - Pasagerii transportaţi în cursul anului, la 31 decembrie 2011 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 
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Evoluţia pasagerilor transportaţi cu mijloace de transport în comun, în Regiunea Vest, în 
perioada 2000-2011 este negativă deoarece toate tipurile de transport înregistrează scăderi în 
numărul de pasageri. Cea mai mare scădere se înregistrează pentru tramvaie, pierzându-se un total 
de -28.623,6 călători (-41,6%). În comparaţie cu tramvaiele, autobuzele şi microbuzele au pierdut în 
această perioadă doar 1.502,7 pasageri (-3,8%) şi pe când numărul pasagerilor care au utilizat 
trolebuzele a ramas aproape neschimbat, scăderea fiind de numai 0,6%. 

Importanţa transporturilor publice de pasageri, în arealul localităţilor urbane din cadrul 
Regiunii Vest este dat şi de numărul mare de oraşe care dispun de un asemenea tip de transport. 
Astfel, din totalul celor 42 oraşe şi municipii existente , în 18 există un astfel de sistem de transport 
(aproape 43%) – vezi tabelul 17. 
 

Tabelul 17 - Caracteristici ale transporturilor publice  
în localităţile din cadru Regiunii Vest 

Nr.	  
Crt.	  

Localitate	   Existenţa	  
unui	  sistem	  
public	  de	  
transport	  
pasageri	  

Lungimea	  
reţelei	  (km)	  

Numărul	  
pasagerilor	  
transportaţi,	  

annual	  

Costul	  
unei	  

călătorii	  
(preţuri	  
pentru	  
anul	  
2012)	  

Rute	  principale	  

1	   Lupeni	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
2	   Vulcan	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
3	   Lugoj	   DA	   95,6	   64.044	  	   Între	  0,60	  

lei	  şi	  2,50	  
lei	  în	  

funcţie	  de	  
traseu	  

Gara	  Lugoj	  -‐	  Colegiul	  Tehnic	  
V.	  Braniste;	  Gara	  lugoj	  -‐	  
Şcoala	  E	  Murgu;	  Tirol	  -‐	  

Cartierul	  J.C.	  Drăgan	  -‐	  Tirol;	  
Şcoala	  nr.	  4	  -‐	  Cartierul	  J.C.	  
Drăgan	  -‐	  Tirol;	  Gara	  Lugoj-‐
sat	  Tapia	  -‐	  sat	  Măguri	  

4	   Reşiţa	   DA	   101,5	   5.679.000	  	   2	  lei	   6	  linii	  
5	   Timişoara	   DA	   406,7	   100.736.000	  	   2	  lei,	  orice	  

tip	  de	  
mijloc	  

transport	  
şi	  2,5	  lei	  
autobuz	  
expres	  

32	  linii:	  8	  lnii	  tramvai	  +	  7	  
linii	  troleibuz	  +	  17	  linii	  

autobuz	  

6	   Arad	   DA	   173,5	   19.166.100	   1,60	  lei	   24	  linii:	  8	  linii	  autobuz	  +	  16	  
linii	  tramvai	  

7	   Brad	   DA	   25,0	   -‐	   2,50	  lei	   Brad-‐	  Valea	  Bradului	  ;	  Brad	  -‐	  
Ruda	  Brad;	  Brad	  -‐	  
Mesteacăn;	  Brad	  -‐	  

Sanatoriu;	  Brad	  -‐	  Ţărăţel	  
8	   Petroşani	   DA	   30,0	   -‐	   1,50	  lei	  	  

(1,00	  lei	  
P-‐ţa	  Victoriei	  -‐	  Aeroport-‐	  
Micropiaţă;	  P-‐ţa	  Victoriei	  -‐	  
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pentru	  
elevi	  şi	  
studenţi)	  

Colonie;	  P-‐ţa	  Victoriei	  -‐
Telescaun;	  P-‐ţa	  Victoriei	  -‐	  

Brădet	  
9	   Caransebeş	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
10	   Hunedoara	   DA	   119,2	   324.000	  	   2,00	  lei	   locale:	  L2,	  L3,	  L4,	  Gros,	  

Răcăştie,	  Hăşdat	  
11	   Sânnicolau	  

Mare	  
NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

12	   Jimbolia	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
13	   Petrila	   DA	   12,0	   10.000	   2,00	  lei	   Petroşani-‐Câmpa-‐Petroşani	  	  	  	  	  	  	  	  

Petroşani	  -‐	  Jieţ	  -‐	  Petroşani	  
14	   Pîncota	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
15	   Ineu	   DA	   7,0	   7.300	   3,00	  lei	   Colonie	  Traian	  -‐	  Mocrea	  
16	   Bocşa	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
17	   Sântana	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
18	   Chişineu	  Criş	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
19	   Brad	   DA	   25,0	   -‐	   2,50	  lei	   Brad-‐	  Valea	  Brad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Brad-‐	  Ruda	  Brad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Brad	  -‐	  Mesteacăn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Brad	  -‐Sanatoriu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Brad	  	  -‐	  Tărăţel	  

20	   Lipova	   DA	   16,9	   -‐	   3,00	  lei	  	   interiorul	  oraşului	  
21	   Haţeg	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
22	   Băile	  

Herculane	  
DA	   5,0	   440.000	  	   1,50	  lei	   Gară-‐centru-‐gară	  

23	   Ciacova	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
24	   Geoagiu	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
25	   Făget	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
26	   Curtici	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
27	   Orăştie	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
28	   Simeria	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
29	   Gătaia	   DA	   21,0	   43.800	   Între	  2,00	  

lei	  şi	  5,00	  
lei	  în	  

funcţie	  de	  
traseu	  

Gătaia	  -‐	  Sculia	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gătaia	  -‐	  Şemleu	  Mare	  ;	  	  	  	  	  	  
Gătaia	  Şemleu	  Mic	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Gătaia	  -‐	  Butin	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gătaia	  -‐	  Percosova	  

30	   Deta	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
31	   Moldova	  

Nouă	  
DA	   18,0	   474.500	   1	  ,00	  lei	   Cartierul	  Oraşul	  Nou	  -‐	  

Moldova	  Veche	  -‐	  Moldova	  
Nouă;	  Cartierul	  	  Oraşul	  Nou	  
-‐	  Măceşti;	  Cartierul	  Oraşul	  
Nou	  -‐	  Moldova	  Nouă	  -‐	  

Moldoviţa	  
32	   Oraviţa	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
33	   Aninoasa	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
34	   Uricani	   DA	   14,0	   -‐	   5,00	  lei	   Uricani	  -‐	  Câmpu	  lui	  Neag	  -‐	  
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Buta;	  Uricani-‐	  Lupeni	  -‐	  
Petroşani	  

35	   Buziaş	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
36	   Anina	   DA	   8,0	   54.750	   2,50	  lei/	  

călătorie	  
Steierdorf	  -‐Anina	  -‐	  Oraşul	  

Nou	  
37	   Călan	   DA	   236,0	   3.650	   Între	  1,00	  

lei	  şi	  4,50	  
lei	  în	  

funcţie	  de	  
traseu	  

Călan	  Oraşul	  Nou	  -‐	  Oraşul	  
vechi;	  Călan	  O.N.	  -‐	  Valea	  
Sîngiorgiului;	  Călan	  O.V	  -‐	  
Valea	  Sîngiorgiului,	  Călan	  

O.N.	  -‐	  Grid	  
38	   Recaş	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
39	   Nădlac	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
40	   Pecica	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
41	   Oţelu	  Roşu	   NU	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
42	   Sebiş	   DA	   13,5	   127.750	   Între	  2,50	  

lei	  şi	  5,00	  
lei	  în	  

funcţie	  de	  
traseu	  

Sebiş	  -‐	  Sălăjeni;	  Sebiş	  -‐	  
Prunişor;	  Sebiş	  -‐	  Păiuşeni;	  

Sebiş	  -‐	  Berindia	  

Sursa: Cercetare de teren în cadrul proiectului Studiu regional de transport şi mobilitate 
 

În marea majoritate a localităţilor unde există o reţea de transport public de pasageri 
activitatea se desfăşoară cu ajutorul microbuzelor şi/sau autobuzelor (în proprietate privată sau 
publică). Doar în trei localităţi şi anume Timişoara, Arad şi Reşiţa există şi alte tipuri de reţele de 
transport public de pasageri şi anume cele electrice (tramvai sau troleibuz). Lungimea totală a 
traseelor de transport public este de 1.327,9 km, la nivelul întregii Regiuni Vest, prin intermediul 
căreia sunt transportaţi anual peste 130 milioane pasageri. Costul unei călătorii variază, în funcţie de 
traseu (distanţă), companie de transport, condiţii de transport etc între 0,6 lei şi 5 lei (la nivelul 
anului 2012) ceea ce, raportat la cursul euro, înseamnă între 13 eurocenţi şi 1,11 euro, pe călătorie, 
ceea reprezintă un nivel relativ mic, comparativ cu preţurile călătoriilor din alte ţări, dar destul de 
mare dacă îl raportăm la puterea de cumpărare a cetăţenilor din Regiunea Vest. 

Cele mai bine reprezentate reţele de transport în comun sunt, în cadrul oraşelor Timişoara, 
Arad şi Reşiţa7. 

Pentru ca un sistem de transport să fie eficient, este esenţial ca potenţialii pasageri să fie 
permanent informaţi asupra situaţiei modurilor de transport disponibile. Informaţiile, în timp real, 
referitoare la ritmicitatea şi dispunerea temporală a activităţii diferitelor reţele de transport, sunt în 
acest sens de o reală importanţă. Aceste date pot fi transmise atât prin intermediul sistemelor locale 
de comunicaţie (teletext, telefon, radio etc.), cât şi prin mass-media. 

Calitatea serviciilor reprezintă unul din principalele atribute pe baza cărora se face alegerea 
unui anumit mod de transport. Din această perspectivă, transportul particular deţine un avantaj 
asupra celui public, deoarece poate asigura deplasarea din „poartă în poartă“. Acest aspect poate fi 
ameliorat, în anumite condiţii. Astfel, pot fi introduse servicii de transport public, cu ajutorul unor 

                                                
7 Reţelele de transport din Timişoara, Arad şi Reşiţa sunt prezentate în anexa 5 din acest capitol  
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minibuze care să aibă un traseu fixat dar cu valenţe flexibile (să poată conduce pasagerii la anumite 
destinaţii, apropiate de traseul de bază, chiar dacă acest lucru duce, inevitabil, la efectuarea unor 
distanţe suplimentare, revenind apoi la traseul de bază).  

De asemenea, sistemul tip „maxi-taxi“, cu opriri facultative, chiar dacă, în general, convine 
unor pasageri cu o necesitate redusă de mobilitate, poate fi un alt exemplu. 
 
Reţelele pietonale 

 

Mersul pe jos nu este doar cel mai bun mod de deplasare într-un oraş, ci el a fost întotdeauna 
cel mai răspândit mod de transport. Statisticile neglijează, în general, faptul că aproape 50% din 
totalul deplasărilor se efectuează mergând. În continuare, vor fi evidenţiate câteva experienţe 
concludente, în ceea ce priveşte promovarea mersului pe jos, în câteva oraşe europene. 

Numeroase oraşe din Europa au recunoscut rolul important al traficului pietonal în 
ameliorarea vieţii urbane. Exemple de promovare a mersului pe jos se găsesc atât în oraşele cu mari 
aglomerări, cât şi în cele mici. 

Mersul pe jos este atractiv dacă este rapid, comod şi fără pericole. Altfel, dacă situaţia nu 
corespunde, pot exista moduri de transport mai agreate. Alături de investiţiile pentru echipamente 
(maniera „forte“), sensibilizarea la efectele pozitive ale mersului pe jos (maniera „blândă“), nu 
trebuie abandonată. Pietonii nu agrează ocolurile. În plus, la o reţea de străzi echipate cu trotuare 
adecvate, mai sunt necesare şi legături de toate naturile (pasaje, poduri etc,). Timpul de aşteptare la 
pasajele pietonale trebuie redus. Nevoile pietonilor nu trebuie neglijate atunci când se face 
planificarea teritorială a oraşului. Un oraş conceput pentru pietoni trebuie să cuprindă numeroase 
zone comerciale, iar distanţele între locurile de muncă şi domicilii să fie reduse. Trebuie introduse 
reguli în amenajarea teritorială, pentru evitarea construcţiei de centre comerciale şi birouri la mare 
distanţă de centrul oraşului. 

Ca şi în alte situaţii, în cadrul Regiunii Vest reţelele pietonale există de-a lungul străzilor 
orăşeneşti (tabelul 18). 
 

Tabelul 18 - Lungimea reţelei pietonale în Regiunea Vest în 2011 
	   Lungimea	  zonei	  pietonale	  (km)	   Ponderea	  lungimii	  zonei	  pietonale	  

Total	   din	  care:	  modernizate	  
	  

%	  Total	   %	  Modernizate	  
Arad	   873	   514	   27.7	   24.2	  
Caraş-‐Severin	   449	   326	   14.3	   15.3	  
Hunedoara	   919	   620	   29.2	   29.2	  
Timiş	   908	   665	   28.8	   31.3	  
	  Vest	  	   3.149	   2.125	   11.3	   12.2	  
ROMÂNIA	   27.846	   17.413	   	   	  

Sursa: INS, 2013 
 
Din analiza datelor prezentate în Tabelul 19 reiese că cea mai extinsă reţea există în judeţul 

Hunedoara (29,2%), dar gradul de modernitate cel mai ridicat, se regăseşte în judeţul Timiş (31,3%). 
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Distribuţia, la nivel de judeţ este aproape echilibrată, din perspectiva lungimii şi calităţii reţelelor, o 
diferenţiere majoră fiind întâlnită la judeţul Caraş Severin unde lungimea reţelei stradale reprezintă  
doar 14,3% din cea a regiunii.  
 
Reţelele de biciclete 
 

Măsurile care ajută integrarea în transportul urban a celui pe baza bicicletei, sunt foarte 
importante. Pe distanţe relativ mici (de până la 8 km), bicicleta poate înlocui autovehiculul. 

Înlocuirea transportului auto din oraşe, prin deplasări cu ajutorul bicicletei, prezintă avantaje 
enorme pentru mediul înconjurător şi sănătate. Pentru promovarea acestui tip de transport este 
necesar însă, în primul rând, să se construiască o infrastructură specifică, separată de cea a celorlalte 
moduri. În Olanda, de exemplu, parcări special amenajate pentru biciclete sunt dispuse în raza a 
circa 80 de gări. Acestea sunt gestionate de căile ferate olandeze şi, pe lângă asigurarea pazei mai 
sunt oferite servicii de reparaţii sau de vânzări de biciclete. 

În afara transporturilor publice, Regiunea Vest susţine, în ultimii ani cu preponderenţă, 
dezvoltarea unor alternative ecologice faţă de transporturile rutiere, la nivel urban. Dintre acestea, de 
o certă importanţă este utilizarea bicicletelor, pentru care au fost construite, sau sunt în curs de 
dezvoltare, infrastructuri specifice (piste de biciclete, parcări speciale etc (tabelul 19).  

 
Tabelul 19 - Reţeaua de piste de biciclete de la nivelul Regiunii Vest, în anul 2012 

Nr.	  
Crt.	  

Localitate	   Existenţa	  
infrastruct

urii	  
pentru	  

transport
ul	  cu	  

bicicleta	  

Lungimea	  
reţelei	  (km)	  

Existenţa	  parcărilor	  
special	  amenajate	  
pentru	  biciclete	  
(număr	  locuri	  de	  

parcare)	  

Existenţa	  parcărilor	  special	  
amenajate	  (pe	  tipuri)	  pentru	  
alte	  mijloace	  de	  transport	  
(număr	  locuri	  de	  parcare)	  

1	   Lupeni	   NU	   -‐	   NU	   supraterane	  
2	   Vulcan	   DA	   3,10	   DA	  (60	  biciclete)	   supraterane	  -‐	  85;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  în	  

corpul	  drumului	  -‐	  3	  
3	   Lugoj	   DA	   2,50	   NU	   în	  corpul	  drumului	  -‐	  40	  
4	   Reşiţa	   DA	   11,70	   NU	   supraterane	  -‐	  185	  (110.179	  

locuri);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  în	  corpul	  
drumului	  	  -‐	  15	  (1170	  locuri)	  

5	   Timişoara	   DA	   60,00	   NU	  (dar	  exisă	  un	  
proiect	  	  în	  faza	  de	  
contractare	  pentru	  
centre	  intemodale	  
prin	  care	  se	  prevede	  
construcţia	  a	  25	  

staţii	  de	  biciclete	  cu	  
o	  capacitate	  de	  300	  

de	  locuri)	  

subterana	  -‐	  1	  (310	  locuri);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
în	  	  corpul	  	  drumului	  -‐	  61.640	  

locuri	  parcare;	  

6	   Arad	   DA	   1,30	   NU	   în	  corpul	  drumului-‐	  6000	  locuri	  
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7	   Brad	   NU	   -‐	   NU	   supraterane	  -‐	  1600	  locuri;	  în	  
corpul	  drumului	  	  -‐	  200	  locuri	  

8	   Petroşani	   	   0,30	   NU	   în	  corpul	  drumului	  -‐	  841	  locuri	  
9	   Caransebeş	   	   0,20	   DA	   supraterane	  -‐	  33	  	  parcări;	  în	  

corpul	  drumului	  	  -‐	  5	  parcări.	  
10	   Hunedoara	   	   1,33	   NU	   supraterane	  -‐	  543	  locuri;	  în	  

corpul	  drumului	  287	  locuri	  
11	   Sânnicolau	  

Mare	  
NU	   -‐	   NU	   DA	  

12	   Jimbolia	   NU	  	   -‐	   NU	   DA	  	  (350	  locuri)	  
13	   Petrila	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
14	   Pîncota	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
15	   Ineu	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
16	   Bocşa	   DA	  	   2,20	   NU	   NU	  
17	   Sântana	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
18	   Chişineu	  Criş	   DA	  	   2,00	   NU	   NU	  
19	   Brad	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
20	   Lipova	   NU	   -‐	   NU	   DA	  (250	  locuri)	  
21	   Haţeg	   NU	   -‐	   NU	   DA	  (100	  locuri)	  
22	   Băile	  

Herculane	  
NU	   -‐	   NU	   DA	  (1200	  locuri)	  

23	   Ciacova	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
24	   Geoagiu	   NU	   -‐	   NU	   DA	  (120	  locuri)	  
25	   Făget	   NU	   -‐	   DA	  (20	  biciclete)	   DA	  (70	  locuri)	  
26	   Curtici	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
27	   Orăştie	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
28	   Simeria	   NU	   -‐	   NU	   DA	  
29	   Gătaia	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
30	   Deta	   DA	   2,00	   DA	  (100	  biciclete)	   DA	  (100	  locuri)	  
31	   Moldova	  Nouă	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
32	   Oraviţa	   NU	   -‐	   NU	   DA	  	  
33	   Aninoasa	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
34	   Uricani	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
35	   Buziaş	   NU	   -‐	   NU	   DA	  	  
36	   Anina	   NU	   -‐	   NU	   DA	  (50	  locuri)	  
37	   Călan	   DA	   3,00	   DA	  (20	  biciclete)	   NU	  
38	   Recaş	   NU	   -‐	   NU	   NU	  
39	   Nădlac	   DA	   2,00	   DA	  (380	  biciclete)	   DA	  	  
40	   Pecica	   DA	   3,00	   DA	  (500	  biciclete)	   DA	  (700	  locuri)	  
41	   Oţelu	  Roşu	   NU	   -‐	   NU	   DA	  (500	  locuri)	  
42	   Sebiş	   NU	   -‐	   NU	   DA	  (100	  locuri)	  

Sursa: Cercetare de teren în cadrul proiectului Studiu regional de transport şi mobilitate 
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Din datele prezentate reiese că dezvoltarea infrastructurii speciale pentru pistele de biciclete 
este doar la început, existând un total de doar 94,63 km lungime a pistelor de biciclete pentru 
întreaga Regiune Vest8.  

Ca observaţie suplimentară trebuie accentuat faptul că reţeaua de biciclete trebuie dezvoltată 
separat de cea a trotuarelor (drumurile pietonale) altfel, va descuraja mersul pe jos, prin 
obstrucţionarea acestor căi. Studiile efectuate în ţările europene, cu tradiţie în deplasarea cu 
bicicleta, precum Olanda, Belgia sau Germania, arată că pistele de biciclete trebuie realizate pe 
partea carosabilă, delimitate clar de traficul rutier şi cu adoptarea unor măsuri de semnalizare, 
siguranţă  şi circulaţie specifice (zone prioritare de staţionare la semafoare şi în intersecţii etc).  

Deasemenea, în cazul oraşelor cu transport public de călători, cu vehicule de mare capacitate 
(tramvaie, autobuze, troleibuze) trebuie amenajate spaţii speciale, în interiorul vehiculelor de 
transport, pentru depozitarea bicicletelor, pe timpul călătoriilor. Nu în ultimul rând trebuie extinsă 
construcţia pistelor de biciclete, din interiorul localităţilor, pe drumurile care leagă aceste centre şi 
dezvoltarea de reţele speciale (drumurile verzi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Mai multe despre reţeaua de piste de biciclete în anexa 6. 
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2. Activitatea de transport 
 

Transporturile alcătuiesc, în mod evident, un segment al pieţei serviciilor. În general, 
transportul se referă la deplasarea fizică a bunurilor şi persoanelor, dar nu se rezumă doar la o 
simplă mişcare fizică. Alături de aceste servicii în conceptul de “transport” sunt incluse o serie de 
alte prestaţii, legate de deplasările propriu-zise: manipularea bunurilor, îmbarcarea şi debarcarea 
pasagerilor, transbordările intermodale, condiţionarea mărfurilor, asigurarea securităţii bunurilor şi 
persoanelor etc. 

Modurile de transport şi relaţiile care se stabilesc între acestea, reprezintă o trăsătură 
caracteristică a pieţei acestui tip de servicii. Diferitele moduri de transport împart piaţa, iar creşterea 
cererii adresate unuia dintre ele, determină în mod real diminuarea cererii care se adresează 
celorlalte. Acest lucru echivalează cu a afirma că serviciile sunt substituibile. Totuşi, în transporturi 
nu se întâmplă chiar aşa, deoarece există anumite caracteristici specifice, diferenţe de fond, care fac 
ca diversele moduri de transport să nu fie tocmai substituibile.  
Astfel, în condiţii particulare (zonă, nivel de trafic, intensitatea activităţii economice), modurile de 
transport oferă servicii diferite care nu pot fi comparabile. 

Pe termen lung, infrastructurile şi mijloacele de transport evoluează diferit pe moduri, 
conducând la modificări atât ale domeniilor tehnice de competenţă cât şi ale zonelor economice de 
intervenţie. Acest fapt se datorează în principal modificărilor survenite asupra condiţiilor de formare 
a costurilor. Modificarea zonei economice, cu influenţe asupra fenomenului de concurenţă 
intermodală, poate fi influenţată şi de alte elemente precum: 

– evoluţia structurii economiei (modificări structurale ale activităţilor economice, reduceri de 
activităţi etc.); 

– îmbunătăţirea performanţelor activităţii de transport; 
– apariţia unor noi concurenţi pe piaţă; 
– adoptarea de măsuri legislative, fiscale, cu scopul încurajării sau descurajării unor anumite 

moduri de transport, pe anumite direcţii de acţiune. 
În România, activitatea de transport participă cu aproximativ 12% la crearea PIB, absorbind 

5% din populaţia activă. Analiza acestui sector economic, evidenţiază corelarea evoluţiei PIB, cu 
cea a participării transporturilor la crearea lui: perioadele de declin sau relansare economică sunt 
însoţite de descreşterea sau creşterea participării transporturilor la crearea PIB. 

Piaţa naţională de transport este dezechilibrat repartizată între moduri (tabelul 20), ponderea 
rutierului fiind detaşat majoritară la toţi indicatorii. 
 

Tabelul 20 - Caracteristici ale pieţei transporturilor din România în anii 2008 şi 2011 
MOD	   2008	   2011	  

Mărfuri	   Pasageri	   Mărfuri	   Pasageri	  
Volum	  
(mii	  t)	  

Parcurs	  
(mii	  t-‐km)	  

Volum	  
(mii	  
călăt)	  

Parcurs	  
(mii	  călăt-‐

km)	  

Volum	  
(mii	  t)	  

Parcurs	  
(mii	  t-‐km)	  

Volum	  
(mii	  
călăt)	  

Parcurs	  
(mii	  călăt-‐

km)	  
România	   446.291,9	   76.549.131	   378.941	   31.520.443	   312.658	   52.475.382	   314.425	   20.619.940	  
Cota	  piaţă	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	  
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RUTIER	   364.605	   56.377.187	   296.954	   20.194.477	   183.629	   26.347.485	   242.516	   15.528.750	  
Cota	  piaţă	   81,7	   73,6	   78,3	   64,0	   58,7	   50,2	   77,1	   75,3	  
FEROVIAR	   66.711	   15.236.464	   78.252	   6.957.839	   60.723	   14.719.288	   61.001	   5.072.806	  
Cota	  piaţă	   14,9	   19,9	   20,7	   22,1	   19,4	   28	   19,4	   24,6	  
AERIAN	   4,9	   7.458	   3.541	   4.346.737	   27	   -‐1	   10.783	   -‐1	  

Cota	  piaţă	   -‐4	   -‐4	   0,9	   13,8	   -‐4	   -‐	   3,4	   -‐	  
FLUVIAL	   14.971	   4.928.022	   194	   21.390	   29.396	   11.408.609	   125	   18.384	  
Cota	  piaţă	   3,4	   6,5	   0,1	   0,1	   9,4	   21,7	   -‐	  4	   0,1	  
MARITIM	   -‐2	   -‐2	   -‐3	   -‐	  1	   38.883	   -‐1	   -‐	  3	   -‐1	  

Cota	  piaţă	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   12,4	   -‐	   -‐	   -‐	  
1 – conform legislaţiei europene indicatorii parcursul mărfurilor şi al pasagerilor nu mai sunt calculaţi, începând cu 
anul 2009 
2- în anul 2008 operatorii interni nu au transportat mărfuri 
3- pentru transportul maritim nu au fost activităţi de transport pasageri 
4- valorile sunt extrem de mici şi foarte aproape de zero 
Sursa: Date şi prelucrări date, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 2012 
 
 Totuşi, în ultimii ani se vede o reală tendinţă de echilibrare a distribuţiei modale, în sensul 
diminuării ponderii transporturior rutiere în favoarea altora, precum cele feroviare, aeriene sau 
navale. Astfel, la transportul de mărfuri cota modului rutier a scăzut, în perioada 2008-2011 cu 
aproape 40%, în aceiaşi perioadă la căile ferate înregistrându-se o creştere a volumului de mărfuri 
transportate cu 22,7%, în timp ce transportul fluvial, pentru acelaşi indicator, a avut o creştere 
spectaculoasă, de circa trei ori. 

La transportul de pasageri, tendinţele sunt în aceleaşi direcţii ca la mărfuri, cu observaţia că 
procentele de modificare a cotelor de piaţă sunt mult mai mici. O excepţie se observă în cazul 
transportului aerian de pasageri unde modificarea cotei de piaţă între anii 2010 şi 2008 a fost de 
aproape 3 ori şi jumătate, în creştere. De altfel, în anul 2010 au fost transportaţi, în total, 319,5 
milioane pasageri, din care 3,7% au fost înregistraţi în transportul internaţional de pasageri. 
Transportul rutier de pasageri deţine cea mai mare pondere (76,7%), urmat fiind de transportul 
feroviar (20,1%). 

Raportat la PIB, volumul transportului de mărfuri este în permanentă scădere. Astfel, dacă în 
anul 2005 valoarea era de 174,2 tkm/PIB9 la nivelul anului 2010 se înregistra valoarea de 105,8 
tkm/PIB corespunzătoare unei scăderi de peste 60%. În acelaşi an, 2010, ţări precum Ungaria sau 
Bulgaria10, aveau o valoare a indicatorului de 131,6 tkm/PIB (cu aproape un sfert mai mult ca 
România) şi respectiv 156,2 tkm/PIB (cu peste 47% peste valoarea ţării noastre).  

Nu acelaşi lucru se observă la activitatea de transport pasageri raportată la PIB. Aici, se 
observă o uşoară creştere, pentru România, în ultimii ani11. Astfel, de la 85,8 pasagerikm/PIB, la 
nivelul anului 2010 s-a atins valoarea de 86,7 pasageri km/PIB, ceea ce echivalează cu 1% creştere. 
La acest indicator Ungaria stă mai prost, cu 71,3 pasageri km/PIB în anul 2010 şi la fel Bulgaria, cu 
                                                
9 Sursa: Eurostat şi prelucrări 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr230) 
10 Am ales în comparaţii state precum Ungaria şi Bulgaria deoarece sunt vecine cu România şi au un parcurs politico-
economic asemănător 
11 Sursa: Eurostat şi prelucrări 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr240) 
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84,6 pasagerikm/PIB. Media UE 27 este mai mare decât valoarea atinsă în România, cu aproape 8%, 
având valoarea de 93,6 pasageri km/PIB. 
 
Tabelul 21 - Evoluţii ale indicilor costurilor de transport pasageri, pe tipuri de activităţi, în anii 2008 

şi 20111 
Activitate	   AN	   România	   UE	  27	   Ungaria	   Bulgaria	  

Total	  transport	   2008	   120,69	   108,56	   119,05	   129,36	  
2011	   143,04	   115,38	   134,79	   141,21	  

Achiziţii	  
vehicule	  

2008	   104,04	   101,28	   101,31	   109,05	  
2011	   112,42	   102,35	   105,92	   91,74	  

Carburanţi	  şi	  
lubrifianţi	  

2008	   116,05	   119,04	   116,16	   127,99	  
2011	   159,36	   136,66	   149,18	   143,61	  

Întreţinere	  şi	  
reparaţii	  

2008	   123,84	   112,82	   117,03	   134,87	  
2011	   140,46	   123,72	   129,69	   153,97	  

Transport	  
rutier	  

2008	   129,13	   113,34	   117,94	   139,31	  
2011	   147,27	   125,75	   139,21	   149,80	  

Transport	  
feroviar	  

2008	   138,59	   112,79	   161,73	   135,96	  
2011	   174,41	   128,57	   195,25	   142,48	  

Transport	  
aerian	  

2008	   119,83	   110,85	   115,55	   116,94	  
2011	   131,65	   120,34	   124,73	   112,62	  

Transport	  
naval	  

2008	   126,95	   117,82	   -‐	   -‐	  
2011	   164,43	   140,33	   -‐	   -‐	  

1 – anul de referinţă este 2005 (100%) 
Sursa: Eurostat, 2012 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr310) 
 

O analiză a costurilor specifice transportului de pasageri (Tabelul 22), arată că în România, 
în perioada 2008-2011, acestea au crescut cu 18,5%, în timp ce media UE27 a fost la mai puţin de 
jumătate (6,3%), ceea ce înseamnă un ritm mult mai rapid al creşerii preţurilor din România al unor 
componente ce întră în calculul costurilor totale de transport. Din datele analizate, componenta cea 
mai „scumpă”, cu un ritm alert de creştere, în perioada analizată (37,3%) a fost cea a carburanţilor şi 
lubrifianţilor. Surprinzător este faptul că nu transporturile rutiere au fost liderul modal al acestor 
creşteri ci transporturile navale, cu 29,5% urmate de cele feroviare cu 25,8%. Faţă de România 
statele vecine analizate au avut creşteri mai ponderate. Astfel, în perioada 2008-2011, Ungaria a 
avut o creştere a costurilor totale de transport pasageri cu 13,2%, iar Bulgaria cu doar 9,2%. 

La nivelul Regiunii Vest, activitatea de transport este diferenţiat susţinută, pe plan judeţean 
(Tabelul 28). Conform datelor prezentate, judeţul Timiş are activitatea cea mai intensă, în timp ce la 
polul opus se află judeţul Caraş-Severin. Analizând tendinţa de dezvoltare a sectorului, putem spune 
că în toată Regiunea Vest există un „impuls” investiţional pentru acest sector dar, diferenţiat la nivel 
judeţean. Astfel, dacă media regională a investiţiilor în cifra de afaceri este de circa 13%, doar 
judeţul Timiş depăşeşte această valoare, cu o cotă de 15,6%, judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara 
fiind mult în urmă, cu 8,5% şi respectiv 8%.  
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Tabelul 22 - Indicatori economici pentru activitatea de transport1pentru Regiunea Vest, în anul 2011 
INDICATOR	   U.M.	   VEST	   Arad	   Caraş-‐

Severin	  
Hunedoara	   Timiş	  

Cifra	  de	  afaceri	   Mil.	  lei,	  
preţuri	  
curente	  

4.473	   1.573	   233	   653	   2.284	  

Personal	  angajat	   Persoane	   31.944	   7.880	   2.133	   4.806	   17.125	  
Investiţii	  brute	   Mil.	  lei,	  

preţuri	  
curente	  

585	   238	   34	   38	   275	  

1-inclusiv activităţile de depozitare, poştă şi curier. Sursa: Repere economice şi sociale regionale: Statistica teritorială, 
2013 (Tabel 61. Cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile nete şi personalul unităţilor locale active, din industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale) 
 
2.1. Transportul rutier 
 

Transporturile rutiere au fost, în permanenţă, în ultimii ani, într-o creştere intensă a ponderii 
în totalul sectorului. Acest fapt, conjugat cu efectele negative produse de activitate atât asupra 
mediului dar mai ales asupra sănătăţii umane, au condus la apariţia a numeroase programe şi 
strategii, la nivelurile mondial, european dar şi naţional şi chiar regional, în favoarea calmării 
creşterii activităţii de transport rutier. În mod cert, însă, pentru următorii ani, creşterile valorilor 
traficului datorat transportului rutier vor consemna, în continuare, creşteri chiar dacă nu aşa 
semnificative ca până în prezent.  

Pentru România, din prognoza traficului rutier pentru anul 201512 rezultă că vor circula mai 
mult de 16.000 vehicule fizice/24 ore pe drumurile publice din zonele aferente marilor oraşe, ducând 
la apariţia de blocaje şi întârzieri în traficul rutier de marfă şi pasageri.  

Pentru a avea o imagine mai clară a acestui fenomen este bine să analizăm caracteristicile 
activităţii de transport, la nivel regional. 

Pentru transportul rutier de pasageri (tabelul 23), Regiunea Vest este modest poziţionată, la 
nivel naţional, fiind pe ultimele locuri atât în ceea ce priveşte volumul activităţii (numărul 
călătorilor), cât şi parcursul călătorilor.  

 
Tabelul 23 - Numărul pasagerilor transportaţi cu autovehicule rutiere, în spaţiile interurban şi 

internaţional, la nivelul regiunilor de dezvoltare, 2011 

ZONA	   Pasageri	  (mii)	   Cota	  de	  piaţă	  (%)	  
Parcursul	  pasagerilor	  (mii	  

pasageri-‐km)	   Cota	  de	  piaţă	  (%)	  
Nord-‐Vest	   35013,2	   14%	   1888841,9	   12%	  
Centru	   25564,9	   11%	   3408497,1	   22%	  
Nord-‐Est	   30863,7	   13%	   1867267,0	   12%	  
Sud-‐Est	   30760,4	   13%	   2163862,5	   14%	  
Sud-‐Muntenia	   53490,4	   22%	   1825096,1	   12%	  
Bucureşti-‐Ilfov	   19508,7	   8%	   2050506,7	   13%	  

                                                
12 Strategia de Transport intermodal în România 2020 
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Sud-‐Vest-‐Oltenia	   15219,5	   6%	   914916,4	   6%	  
Vest	   32094,8	   13%	   1409762,3	   9%	  
ROMÂNIA	   242515,6	   100%	   15528750,0	   100%	  

Sursa: Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport, în anul 2011 
  

 La nivel judeţean diferenţele sunt, de asemenea, semnificative (Tabelul 24). Judeţele Caraş-
Severin şi Hunedoara contribuie la transportul regional de pasageri doar cu 4,62% respectiv 2,75%. 
Judeţul Hunedoara înregistrează cel mai scăzut nivel al transportului de pasageri, dar şi un singur 
tip: autobuze/microbuze.   

Tabelul 24 - Transportul pasagerilor, pe tipuri de  mijloace de transport 
Judeţ	   Tramvaie	   Autobuze/	  

Microbuze	  
Troleibuze	   Total	  

pasageri	  
Pondere	  în	  total	  pasageri	  
faţă	  de	  Regiunea	  Vest	  (%)	  

Arad	   15096,4	   6285,5	   0	   21381,9	   16,13	  
Caraş	  Severin	   2726,0	   3392,0	   0	   6118,0	   4,62	  
Hunedoara	   0	   3648,0	   0	   3648,0	   2,75	  

Timiş	   51032,0	   25800,0	   24570,0	   101402,0	   76,50	  
Sursa: Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport, în anul 2011 

 
De asemenea, observăm că transportul public prin intermediul troleibuzelor se face doar în 

judeţul Timiş şi anume în municipiul Timişoara. 
La nivelul anului 2011, în activitatea de marfă desfăşurată, în cadrul regional, se observă că, 

din Regiunea Vest au fost livrate către celelalte regiuni un volum de 2.598 tone mărfuri, în timp ce 
în Regiunea Vest a ajuns un volum de 2.654 tone. Cea mai importantă activitate a fost, însă, 
transportul de marfă intraregional, cu un volum de peste 20.000 tone mărfuri (tabelul 25). 
 

Tabelul 25 - Traficul rutier de mărfuri, pe destinaţii regionale, 
pentru Regiunea Vest - 2011 

          - tone - 
Regiune	  
încărcare	  

Regiune	  descărcare	  
Nord-‐
Vest	  

Centru	   Nord-‐
Est	  

Sud-‐Est	   Sud-‐
Muntenia	  

Bucureşti-‐
Ilfov	  

Sud-‐
Vest	  

Vest	  

Nord-‐Vest	   25379	   793	   429	   274	   439	   492	   181	   894	  
Centru	   932	   16594	   224	   201	   415	   361	   246	   371	  
Nord-‐Est	   344	   138	   16047	   556	   208	   209	   41	   57	  
Sud-‐Est	   332	   229	   452	   18621	   1058	   908	   57	   99	  
Sud-‐

Muntenia	  
692	   559	   302	   1649	   21606	   2281	   397	   410	  

Bucureşti-‐
Ilfov	  

590	   362	   279	   706	   1782	   12655	   246	   324	  

Sud-‐Vest	   188	   191	   35	   120	   421	   264	   11249	   499	  
Vest	   618	   464	   63	   172	   264	   451	   566	   23592	  

Sursa: INS, Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2011 
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În ceea ce priveşte fluxurile de mărfuri în transportul rutier se constată o concentrare pe 
direcţia Regiunilor Sud Muntenia, Bucureşti - Ilfov şi Sud Vest, aşa cum rezultă din datele din harta 
15.  
 

Harta 15 - Intensitatea fluxurilor de transport marfă rutier 

 
 

Cele mai încărcate/descărcate mărfuri ale Regiunii Vest au fost cele din categoria produselor 
minerale nemetalice, metalice de bază şi minereuri metalifere (tabelul 26), la polul opus fiind 
activităţile de poştă şi curierat sau transportul mărfurilor la schimbarea de domiciliu etc. 
 

Tabelul 26 -Traficul rutier de mărfuri, pe categorii, 
pentru Regiunea Vest - 2011 

- tone - 
Tip	  produse	   Volum	  mărfuri	  

descărcate	  	  
Volum	  mărfuri	  
expediate	  

Volum	  mărfuri,	  
intraregional	  

Produse	  agricole,	  din	  vanatoare	  si	  
silvicultura;	  peste	  si	  alte	  produse	  

din	  pescuit	  

74	   115	   453	  

Carbune	  si	  lignit;	  titei	  si	  gaze	  
naturale	  

55	   28	   124	  

Minereuri	  metalifere	  si	  alte	  
produse	  de	  minerit	  si	  exploatare	  
de	  cariera;	  turba;	  uraniu	  si	  thoriu	  

250	   155	   11125	  

Produse	  alimentare,	  bauturi	  si	  
tutun	  

655	   538	   782	  
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Textile	  si	  produse	  textile;	  piele	  si	  
produse	  din	  piele	  

57	   28	   90	  

Lemn	  si	  produse	  din	  lemn	  si	  pluta	  
(cu	  exceptia	  mobilei);	  articole	  din	  
paie	  si	  materiale	  de	  impletit;	  
celuloza,	  hartie	  si	  articole	  din	  
hartie;	  tiparituri	  si	  inregistrari	  

media	  

125	   199	   524	  

Cocs,	  produse	  rafinate	  din	  petrol	   58	   77	   314	  
Chimicale,	  produse	  chimice	  si	  

fibre	  manufacturate;	  produse	  din	  
cauciuc	  si	  din	  mase	  plastice;	  

combustibil	  nuclear	  

44	   137	   185	  

Alte	  produse	  minerale	  nemetalice	   345	   519	   8288	  
Metale	  de	  baza;	  produse	  

fabricate	  din	  metal,	  cu	  exceptia	  
masinilor	  si	  a	  echipamentelor	  

208	   87	   182	  

Masini	  si	  utilaje	  n.c.a.;	  
echipamente	  de	  birou	  si	  

computere;	  masini	  si	  aparate	  
electrice	  n.c.a.;	  echipamente	  si	  

aparate	  radio,	  TV	  si	  de	  
comunicatii;	  instrumente	  

medicale,	  de	  precizie	  si	  optice;	  
ceasuri	  de	  mana	  si	  ceasornice	  

80	   109	   160	  

Echipamente	  pentru	  transport	   78	   152	   57	  
Mobila;	  alte	  marfuri	  fabricate	  

n.c.a.	  
29	   28	   34	  

Materiale	  secundare	  
neprelucrate;	  deseuri	  municipale	  

si	  alte	  deseuri	  

98	   93	   842	  

Posta,	  colete	   15	   20	   3	  
Echipamente	  si	  materiale	  utilizate	  

in	  transportul	  de	  marfuri	  
82	   38	   9	  

Marfuri	  deplasate	  pe	  parcursul	  
mutarilor	  de	  domiciliu	  sau	  birou;	  
bagaje	  transportate	  separat	  de	  
pasageri;	  autovehicule	  deplasate	  

in	  vederea	  reparatiilor;	  alte	  
marfuri	  necomerciale	  n.c.a.	  

6	   3	   1	  

Marfuri	  grupate:	  un	  amestec	  de	  
tipuri	  de	  marfuri	  transportate	  

impreuna	  

329	   242	   92	  

Marfuri	  neidentificabile:	  marfuri	  
care	  din	  anumite	  motive	  nu	  pot	  fi	  
identificate	  si	  care,	  prin	  urmare,	  
nu	  pot	  fi	  clasificate	  in	  grupele	  01-‐

9	   2	   309	  
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16.	  
Alte	  marfuri	  n.c.a.	   57	   28	   18	  

TOTAL	   2654	   2598	   23592	  
Sursa: INS, Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2011 

 
Activitatea de transport rutier a fost susţinută, în evoluţia sa de o creştere permanentă a 

parcului de autovehicule. Astfel, la nivel naţional, gradul de motorizare a crescut, între anii 2000-
2011 cu 38,91% şi între anii 2005-2009 cu 23,15% (vezi fig. 23). Interesant este şi faptul că, din 
totalul autovehiculelor de marfă, 95% sunt autocamioane, dar elementul surprinzător este că dintre 
acestea aproape 35% sunt în proprietatea persoanelor fizice. 

 
Figura 23 - Gradul de motorizare la nivel naţional 2000-2011 

 
Sursa: INS, 2011 

 
Acest fapt denotă intenţia de acces pe piaţa de transport (pasageri şi marfă) a persoanelor 

fizice, în competiţie cu firme şi companii specializate, cu infrastructuri logistice şi investiţii mult 
mai mari.  

În mod evident, din totalul parcului auto, ponderea cea mai mare este deţinută de categoria 
autoturismelor (79,3%, în anul 2011), dintre acestea 81,2% fiind în proprietatea persoanelor fizice.  

La nivelul Regiunii Vest, structura parcului de autovehicule se menţine, autoturismele, la 
nivelul anului 2011, reprezentând 73% din totalul autovehiculelor (tabelul 27). 
 

Tabelul 27 - Numărul vehiculelor înscrise în circulaţie, 
în Regiunea Vest, la data de 01.01.2011 
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	   TOTAL	   Mopede	  şi	  
motociclete	  

Autoturisme	   Autobuze	  şi	  
microbuze	  

Autovehicule	  de	  
marfă,	  total,	  din	  

care:	  
Arad	   143.810	   2.599	   102.123	   812	   13.800	  
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Sursa: INS, 2012 
 

La nivel judeţean, situaţia este identică cu cea prezentată anterior, la analiza activităţii de 
transport rutier de pasageri. Astfel, cele mai numeroase autovehicule se regăsesc în judeţul Timiş, 
cele mai puţine în judeţul Caraş-Severin. 

O categorie aparte a vehiculelor rutiere este cea specifică sectorului agricol. Evoluţia 
acestora, la nivelul Regiunii Vest, este prezentată în tabelul 28.  

 
Tabelul 28 - Dinamica parcului de vehicule agricole,  

din Regiunea Vest, în perioada 2000-2011 

Zona/ani	  
Tractoare	  
agricole	  
fizice	  

Pluguri	  
pentru	  
tractor	  

Semănători	  
mecanice	  

Combine	  
autopropulsate	  
pentru	  recoltat	  

cereale	  	  
Arad	   	   	   	   	  
2000	   6.767	   5.070	   2.925	   1.467	  
2005	   7.972	   6.228	   3.505	   1.248	  
2008	   7.203	   6.259	   3.270	   1.086	  
2009	   7.032	   6.259	   3.270	   1.179	  
2010	   7.053	   4.822	   2.842	   1.357	  
2011	   7.125	   5.424	   2.821	   1.317	  

Caraş-‐Severin	   	   	   	   	  
2000	   5.381	   3.884	   908	   470	  
2005	   5.913	   4.092	   894	   398	  
2008	   6.165	   4.255	   891	   352	  
2009	   6.156	   4.248	   893	   363	  
2010	   6.166	   4.250	   896	   349	  
2011	   6.172	   4.260	   896	   358	  

Caraş	  -‐	  
Severin	  

78.011	  
1.472	   57.507	   438	   7.083	  

Hunedoar
a	  

125.910	  
1.797	   92.509	   1.100	   11.481	  

Timiş	   224.582	   4.847	   166.146	   903	   20.739	  
Vest	   572.313	   10.715	   418.285	   3.253	   53.103	  

România	   5.446.362	   85.171	   4.319.701	   40.877	   667.219	  

	   Autocamioane	   Autotractoare	  
Autovehicule	  

speciale	  
Tractoare	  

Remorci	  şi	  
semiremorci	  

Arad	   12.809	   991	   435	   1.261	   8.980	  
Caraş	  –	  
Severin	  

6.774	   309	   342	   1.324	   2.762	  

Hunedoar
a	  

10.798	   683	   488	   1.644	   5.410	  

Timiş	   19.435	   1.304	   816	   1.089	   9.303	  
Vest	   49.816	   3.287	   2.081	   5.318	   26.455	  

România	   636.077	   31.142	   30.701	   50.400	   252.293	  
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Hunedoara	   	   	   	   	  
2000	   3.517	   2.634	   805	   403	  
2005	   4.140	   3.094	   1.041	   417	  
2008	   4.321	   3.064	   1.016	   374	  
2009	   4.234	   3.142	   1.039	   364	  
2010	   4.219	   3.127	   1.048	   355	  
2011	   5.005	   3.657	   1.044	   305	  
Timiş	   	   	   	   	  
2000	   9.018	   6.970	   4.365	   2.065	  
2005	   10.183	   8.368	   5.444	   1.498	  
2008	   10.445	   8.425	   5.430	   1.406	  
2009	   10.457	   8.422	   5.433	   1.403	  
2010	   10.453	   8.431	   5.448	   1.396	  
2011	   10.453	   8.431	   5.448	   1.396	  
Vest	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2000	   24.683	   18.558	   9.003	   4.405	  
2005	   28.208	   21.782	   10.884	   3.561	  
2008	   28.134	   22.003	   10.607	   3.218	  
2009	   27.879	   22.071	   10.635	   3.312	  
2010	   27.891	   20.630	   10.234	   3.457	  
2011	   28.755	   21.772	   10.209	   3.376	  

Sursa: TEMPO Online - AGR103A - Parcul de tractoare si masini agricole principale din 
 agricultura (la sfarsitul anului) 

 
 

Structura pe judeţe se modifică, la această categorie, în sensul că pe ultimul loc se află 
judeţul Hunedoara, ceea ce înseamnă că ponderea activităţii agricole, în economia judeţeană, este 
mai ridicată în judeţul Caraş-Severin decât în judeţul Hunedoara care, în schimb, deţine un parc mai 
numeros pentru transportul rutier de marfă. 

În cadrul Regiunii Vest există un puternic suport economic pentru susţinerea activităţii de 
transport, atât prin existenţa unor companii de subansamble auto, dar şi prin cererea de transport 
datorată activităţii acestor firme, care expediază produsele finite atât spre destinaţii interne cât şi 
externe. În general, agenţii economici din industria auto localizaţi în Regiunea Vest sunt companii 
multinaţionale care, potrivit legii din România, se încadrează în categoria marilor întreprinderi 
(peste 250 de angajaţi şi cifra de afaceri peste 50 milioane euro) şi au realizat proiecte mari de 
investiţii în Regiunea Vest, peste 10 milioane euro (media)13.  

O caracteristică distinctă a acestor companii este faptul că, deşi iniţial s-au stabilit într-o 
locaţie, după începerea activităţii propriu-zise au căutat dezvoltarea de noi unităţi de producţie, atât 
în Regiunea Vest, dar şi în regiunile învecinate (cu precădere Nord Vest sau Centru). Producţia 
obţinută de companiile din industria auto este, în mare parte, destinată exportului, pe baza unor 
contracte ferme cu producători, europeni, asiatici sau americani, renumiţi pe piaţa specifică a 
producţiei de automobile. 

                                                
13 Sursa: ADR Vest, Particularităţi şi provocări privind sectorul automotive, 2008 
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În acelaşi timp, agenţii economici autohtoni, din această industrie, reprezintă companii de 
talie medie sau fac parte dintr-un grup mai mare care are o activitate concentrată în acest sector. 
Aceştia sunt cu precadere furnizori ai concernului Dacia-Renault, iar principala preocupare este 
atragerea / semnarea de contracte cu producători externi de automobile. 

Ca brand-uri, la Arad s-au stabilit producători precum: Baumeister&Oustler, din Germania 
care produce componente din plastic şi aluminiu, portughezii de la Coindu, care produc huse auto, 
Leoni Wiring Systems ce alimentează industria auto cu cablaje. Japonezii sunt prezenţi prin Takata 
Corporation - producători de airbaguri şi volane, precum şi Yazaki Corporation - cablaje şi sisteme 
electrice. Firma Coficab, din Tunisia realizează cabluri electrice iar firma Huf este specializată pe 
sisteme electrice şi mecanice, de închidere. 

Producătorii germani, din această industrie, au preferat Timişoara, ca locaţie a investiţiilor 
lor. Astfel, Continental Automotive Products, ContiTech, Kromberg&Schubert, Lisa Draxlmaier sau 
Continental (fostul Siemens) Automotive produc în România: anvelope, curele de transmisie, 
furtunuri din cauciuc, cablaje şi sisteme electrice. Tot aici se produce software-uri pentru industria 
auto, iar firma Hella, lămpi auto. Americanii de la Dura Automotive fac la Timişoara sisteme de 
control, cei de la TRW au pus baza unei fabrici de volane, la concurenţă cu firma austriacă Eybl 
International AG, care produce volane şi huse auto. 

Aşa cum am afirmat anterior, activitatea de transport rutier este, din păcate, cauza producerii 
a unor numeroase şi importante efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane. Unul dintre cele 
mai relevante este cel legat de producerea unor accidente de trafic soldate cu răniţi şi decedaţi. 

Dacă, la nivel naţional, tendinţa persoanelor decedate în accidente rutiere, pentru perioada 
2001-2011, este în uşoară scădere, numărul total de accidente şi al răniţilor grav este în creştere, 
maximele fiind atinse în anul 2008 (fig. 24).  
 

Fig. 24 - Dinamica accidentelor rutiere, la nivel naţional, în perioada 2001-2011 
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După acest an, evoluţia a fost fluctuantă cu scăderi până în anul 2010, urmat de o uşoară 
creştere în anul 2011. De altfel, această tendinţă pare să continue, având în vedere că numărul total 
de accidente rutiere grave, înregistrat în prima jumătate a anului 2012 este aproape  identic cu cel 
din perioada întregului an 2011 (Tabelul 29). 
  
Tabelul 29 - Evoluţia numărului de accidente rutiere la nivel naţional, pe tipuri, în perioada 2011 şi 

prima jumătate a anului 2012 
Tip	  accidente	  	   2011	   2012	  (01.01.-‐

30.06.)	  
Modificare	  

(+/-‐)	  
Dinamica	  (%)	  

A.	  Accidente	  grave	  de	  circulaţie	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  TOTAL	   3.939	   39.34	   -‐5	   -‐0,13	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  morţi	   846	   778	   -‐68	   -‐8,04	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  răniţi	  grav	   3.743	   3.786	   43	   1,15	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  răniţi	  uşor	  în	  accidente	  grave	   1.427	   1.528	   101	   7,08	  

B.	  Accidente	  uşoare	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  TOTAL	   7.331	   7.834	   503	   6,86	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  raniţi	  uşor	  în	  accidente	  uşoare	   8.929	   9.490	   561	   6,28	  

C.	  Accidente	  cu	  pagube	  materiale	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  TOTAL	   38.157	   33.481	   -‐4.676	   -‐12,25	  

Sursa:	  date	  de	  la	  Poliţia	  Rutieră	  din	  România,	  2012	  

 
Din păcate, tendinţele naţionale sunt regăsite şi în plan teritorial. Regiunea Vest avea, astfel, 

la nivelul anului 2010 (tabelul 30) un număr total de 9.225 accidente rutiere cu peste 10.000 de 
persoane accidentate. 
 

Tabelul 30 - Numărul accidentelor rutiere, pe tipuri, în Regiunea Vest, 2010 
ZONA	   Accidente	   Persoane	  accidentate	  

Total	   Morţi	   Răniţi	  
Pondere	  la	  nivel	  

naţional	  
9,5	   9,9	   11,0	   9,6	  

Arad	   215	   273	   76	   197	  
Caraş	  –	  Severin	   158	   198	   51	   147	  
Hunedoara	   269	   322	   65	   257	  

Timiş	   233	   283	   69	   214	  
Vest	   875	   1.076	   261	   815	  
Total	   9.225	   10.853	   2.377	   8.476	  

Sursa: Poliţia rutieră Timiş, 2012 
 
 Demn de semnalat este faptul că, în interiorul Regiunii Vest, deşi la capitolul dotare cu 
autovehicule, judeţul Hunedoara este pe loc codaş, la numărul de accidente rutiere, produse pe raza 
acestuia, este primul. Acest fapt poate fi explicat prin caracteristicile reţelei rutiere, care traversează 
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zone periculoase (defilee, munţi etc), dar şi prin calitatea şi siguranţa rutieră, oferite de aceasta, care 
este la parametrii scăzuţi. 

Consumul specific de carburanţi, reprezintă un alt element important în analiza activităţii de 
transport. Astfel, la nivel naţional, pentru transportul rutier, consumurile energetice au cunoscut o 
creştere accentuată, în perioada 2000-2011 (tabelul 31) cu 68,7%. Creşterea este mult mai 
accentuată faţă de media UE27 (6,4%) dar apropiată de cea din Bulgaria (51,9%) sau Ungaria 
(36,1%). 
 

Tabelul 31 - Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul rutier 
                 -mii tep1-   

ZONA	   2000	   2005	   2011	   Evoluţie	  2000-‐
2011	  (%)	  

România	   2.696	   3.851	   4.548	   68,7	  
UE	  27	   279.646	   299.076	   297.576	   6,4	  
Ungaria	  	   2.865	   3.843	   3.898	   36,1	  
Bulgaria	   1.644	   2.365	   2.498	   51,9	  

1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil conventional – 0,7 tep) 
Sursa: Eurostat, 2013 şi prelucrări 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250) 
 
2.2. Transportul feroviar 

 
În ciuda dezvoltării infrastructurii feroviare din Regiunea Vest, care se poziţionează mai bine 

în comparaţie cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura condiţiilor tehnice precare a căilor 
ferate şi zonele de linii neelectrificate. 

Din păcate, echipamentele depreciate, locomotivele şi materialul rulant învechite, conduc la 
reducerea vitezei de transport pe calea ferată în această Regiune. Acest lucru face ca duratele 
călătoriilor să crească. De exemplu, călătoria între Deva (reşedinţa judeţului Hunedoara) şi 
Timişoara, durează între trei ore şi jumătate şi patru ore, pe o distanţa de doar 170 km. 

În prezent, principalele noduri feroviare din regiune sunt cele din Timişoara şi Arad. Din 
punct de vedere al magistralelor care pornesc din Timişoara, cât şi din cel al numărului de trenuri, 
Timişoara este al doilea nod feroviar al României, după Bucureşti.  

Din Timişoara, dacă sunt incluse şi staţiile Timişoara Sud, Timişoara Est, Ronaţ triaj şi 
Sânandrei, alături de gara principală Timişoara Nord, pleacă trenuri în 9 direcţii: Arad, Radna,  
Recaş, Buziaş, Jebel, Cruceni, Cărpiniş, Lovrin şi Periam.  

Din Arad (inclusiv Aradu Nou) pleacă trenuri în 6 direcţii: Curtici, Sântana,  Radna, 
Timişoara, Periam şi Nădlac.  

Neaşteptat, al treilea nod feroviar din regiune este în localitatea rurală Lovrin cu cinci direcţii 
(dacă includem şi halta Satu Nou), toate însă secundare: Timişoara, Jimbolia, Sânicolau Mare, 
Periam şi Nerău. 

Urmează, cu patru direcţii, municipiile Lugoj (Ilia, Recaş, Buziaş şi Caransebeş) şi 
Caransebeş (Lugoj, Reşiţa, Orşova şi Bouşari), oraşele Gătaia (Voiteni, Buziaş, Reşiţa şi Jamu 
Mare) şi oraşele Sânicolau Mare (Cenad, Periam, Vălcani şi Lovrin) şi Jebel (Timişoara, Liebling, 
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Voiteni şi Giera), Periam (Arad, Timişoara, Lovrin şi Sânicolau Mare). Celelate noduri au doar 3 
direcţii. 

Staţia Timişoara Nord constituie cel mai apropiat şi mai important nod de cale ferată din 
partea de vest a ţării. Prin intermediul celor peste 80 de perechi de trenuri de călători, care sosesc şi 
pleacă zilnic din staţie, se asigură legăturile cu principalele oraşe ale ţării. 

Referitor la modul de organizare al circulaţiei trenurilor, în funcţie de dotarea cu care sunt 
înzestrate staţiile şi secţiile de circulaţie, pe raza Regionalei CFR Timişoara, se întalnesc toate cele 5 
sisteme de circulaţie (cale liberă, CED-BLA, BLAS, secţii cu conducere dispecer  (Caransebeş – 
Orşova) şi secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor (Timişoara Est-Radna şi Nădab-
Grăniceri). 

Regionala CFR Timişoara deserveşte Sucursala Marfă Timişoara şi Regionala de Transport 
Feroviar Călători Timişoara. 

Principalele rute feroviare, din perspectiva transportului de călători sunt: 
Ø Secţia Curtici – Arad – Şibot, există relaţiile: 

o Arad-Curtici cu un număr de circa 33.500 călători lunar 
o Arad-Simeria-Şibot cu un număr de circa 180.000 călători lunar 

Ø Secţia Timişoara Nord-Caransebeş-Orşova cu un număr de circa 110.000 călători lunar 
Ø Secţia Timişoara Nord-Arad-Ciumeghiu, cu relaţiile: 

o Timişoara Nord-Arad cu un număr de circa 46.800 călători lunar 
o Arad-Ciumeghiu cu un număr de circa 33.000 călători lunar 

Ø Secţia Simeria-Petroşani-Livezeni cu un număr de circa 75.000 călători lunar 
Ø Secţia Timişoara Nord-Jimbolia cu un număr de circa 163.000 călători lunar 
Ø Secţia Timişoara Nord-Stamora Moraviţa cu un număr de circa 24.000 călători lunar 
Ø Secţia Caransebeş-Reşiţa Sud cu un număr de circa 30.000 călători lunar 
Ø Secţia Timişoara Nord-Buziaş-Lugoj-Ilia, cu relaţiile: 

o Timişoara Nord-Buziaţ-Lugoj cu un număr de circa 39.000 călători lunar 
o Lugoj-Ilia cu un număr de circa 63.000 călători lunar 

 
Doar din această prezentare sintetică se observă că cele mai intense fluxuri de călători ale 

regionalei Timişoara sunt pe relaţia Arad-Simeria-Şibot şi Timişoara Nord-Jimbolia. 
Regionala CFR Timişoara este străbătută de 26 trenuri internaţionale de călători, respectiv 56 

de trenuri internaţionale de marfă, care intră şi ies prin cele 3 staţii de frontieră. 
 Între reşedinţele judeţene există conexiuni feroviare directe sau indirecte (pe direcţia Reşiţa-
Deva nu există tren direct ci doar cu întrerupere, via Timişoara sau via Lugoj)- Tabelul 38. 
Deasemenea, nivelul preţurilor de bilet variază nu numai între clase, ci şi pe unitatea de preţ 
(lei/km). Astfel, de exemplu, pentru un tren Interregio, pe ruta Timişoara-Arad avem un preţ unitar, 
pentru clasa a II-a, de 0,183 lei/km, în timp ce pe ruta Arad-Deva la aceleaşi categorii de tren şi 
clasă, un preţ unitar de 0,221 lei/km. Intereant este faptul că, în acest exemplu diferenţa de distanţă 
este de peste 2,6 ori pe ruta Arad-Deva faţă de Timişoara- Arad, dar diferenţa de preţ unitar este de 
doar 82,8%.  
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Tabelul 32 - Principalele caracteristici ale deplasării cu trenurile de pasageri între reşedinţele de 
judeţ ale Regiunii Vest 

Relaţia	  de	  transport	   Tip	  tren	  de	  pasageri	  	   Distanta	  (km)	  
Durata	  medie	  

(minute)	  
Preţ	  bilet	  (lei)	  

	   	  

Timişoara	  -‐	  Arad	  

IC	   57	   53	  
30.1	   	   	  
26.45	   	   	  

IR	   57	   60	  
14.1	   	   	  
10.45	   	   	  

R	   57	   80	  

10.6	   	   	  

6.95	   	   	  

Timişoara	  -‐	  Reşiţa	  

IR	   137	   140	  
38.1	   	   	  
29.5	   	   	  

IR	  via	  Lugoj	   133	   145	  
44.7	  

	   	  34.45	  

R	  -‐	  IR	  via	  Lugoj	   133	   155	  
32	   	   	  
23.2	   	   	  

R	  via	  Caransebeş	   133	   180	  
34.3	   	   	  
25.35	   	   	  

Reşiţa-‐	  Deva	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

IR-‐IR	  via	  Timişoara	  
	  	   	  	   102.72	   	   	  

339	   749*	   87.33	   	  

IR-‐R	  via	  Timişoara	  
	  	   	  	   77.97	   	   	  

339	   758**	   62.58	   	  

IR-‐	  IR	  via	  Lugoj	  
	  	   	  	   61.5	   	   	  

185	   367***	   52.07	   	  

IR-‐	  R	  via	  Lugoj	  
	  	   	  	   47.55	   	   	  

185	   812****	   38.1	   	  

Timişoara	  -‐	  Deva	  

IR	   172	   210	  
47	   	   	  

35.75	   	   	  

R	   172	   255	  
30.7	   	   	  
17	   	   	  

R-‐	  IR	  via	  Lugoj	   166	   250	  
44	   	   	  

33.05	   	   	  

R-‐	  IR	  via	  Buziaş	   166	   220	  
46.6	   	   	  
35.4	   	   	  

Arad-‐	  Reşiţa	  
IC-‐IR	   194	   198	  

68.2	   	   	  
55.95	   	   	  

IR-‐IR	   194	   199	  
55.5	   	   	  
43.25	   	   	  

Arad-‐	  Deva	  

ICN	   149	   140	  
54	   	   	  

44.25	   	   	  

IC	   149	   135	  
54	   	   	  

44.25	   	   	  

IR	   149	   140	  
42.7	   	   	  
32.95	   	   	  

R	   149	   200	   22.8	   	   	  
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13.05	   	   	  
Legenda: cu verde sunt subliniate preţurile de la clasa II fără reducere 
IC – Interccity 
IR – Interregio 
R – Regio 
ICN – IntercityNight 

*     - Timp de aşteptare 400 min 
**    - Timp de aşteptare 353 min 
***  -  Timp de asteptare in Lugoj 142 min 
**** -  Timp de asteptare in Lugoj 503 min 

 
Pentru transportul de călători există următoarea desfăşurare: 

Ø Relaţia Timişoara-Arad, 11 perechi de trenuri de tipul intercity (IC), interregio (IR) şi 
regio (R) 

Ø Relaţia Timişoara-Deva, 9 perechi de trenuri de tipul IR şi R 
Ø Relaţia Timişoara-Reşiţa, o singură pereche de trenuri IR 
Ø Relaţia Arad-Deva, 17 perechi de trenuri, de tipul IC, IR şi R 

 
Pe cuprinsul judeţului Timiş, calea ferată însumează 1.069 km de linie simplă din care 

795,231 reprezintă linie curentă (între staţii), iar pe 186 de km calea ferată este electrificată, 
respectiv pe linia 100 între Timişoara şi graniţa cu judeţul Caraş-Severin spre Caransebeş Km 
496+765 şi pe linia 218 spre Arad la graniţa cu judeţul Arad Km 28+744. Intensitatea zilnică a 
traficului de călători este de 79 perechi trenuri de persoane/zi (tabelul 33). 
 

Tabelul 33 - Parametrii principalelor fluxuri feroviare generate  
de municipiul Timişoara 

*) pentru trenuri personale 
Sursa: CFR S.A., Mersul trenurilor de călători (valabil 14.12.08-12.12.09) 

 
Numărul total de călători îmbarcaţi în anul 2007 în staţiile de cale ferată care formează 

Complexul Timişoara au fost de 6.234.137. În ultimii ani, se constată o continuă degradare a 
infrastructurii feroviare pe liniile secundare, iar drept consecinţă, scăderea continuă a traficului de 
marfă şi călători. Sunt puternic afectate şinele şi traversele, podurile şi podeţele, fiind necesare 

Traseul	   Lungimea	  
(km)	  

Nr.	  perechi	  
trenuri/zi	  

Viteza	  comercială*	  
(km/h)	  

Timişoara	  –	  Arad	   57	   20	   48,8	  
Timişoara	  –	  Lugoj	   59	   17	   44,3	  
Timişoara	  –	  Stamora	  Moraviţa	   47	   10	   32.0	  
Timişoara	  –	  Buziaş	   36	   9	   31,3	  
Timişoara	  –	  Jimbolia	   39	   6	   46,8	  
Timişoara	  –	  Cenad	   75	   5	   26,9	  
Timişoara	  –	  Radna	   68	   5	   30,6	  
Timişoara	  –	  Periam	  –	  Nerău	   93	   4	   31,0	  
Timişoara	  –	  Cruceni	   49	   3	   30,3	  
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lucrări urgente de modernizare pe unele trasee. De altfel, pe aceste rute se circulă cu viteze foarte 
mici (sub 40 km/h) şi cu garnituri de tren foarte vechi şi uzate. O posibilă soluţie pentru liniile 
secundare, nerentabile în prezent, ar fi transformarea acestora în trasee pentru transportul suburban. 

Traseele prezentate sunt completate cu unele în care activitatea este desfăşurată de operatori 
privaţi (tabelul 34), reţele privatizate în urma analizelor economico-financiare făcute de societatea 
naţională SNCFR S.A. şi considerate ca nefiind rentabile pentru aceasta. 
 

Tabelul 34- Trasee ale operatorilor privaţi de cale ferată 
din Regiunea Vest - 2012 

Direcţia	  de	  circulaţie	   Distanţa	  
Caransebeş	  -‐	  Oţelu	  Roşu	  –	  Boutari	   37	  km	  
Caransebeş	  -‐	  Lugoj	  -‐	  Ilia	  -‐	  Deva	  -‐	  Războieni	  -‐	  Cluj	  Napoca	   324	  km	  
Braşov	  -‐	  Alba	  Iulia	  -‐	  Arad	  -‐	  Timişoara	  Nord	   509	  km	  
Hunedoara	  -‐	  Simeria	  –	  Deva	   24	  km	  
Timişoara	  Nord	  -‐	  Remetea	  Mică	  –	  Radna	   68	  km	  
Lupeni	  -‐	  Livezeni	  -‐	  Petroşani	  –	  Simeria	   102	  km	  
Arad	  –	  Nădlac	   52	  km	  
Arad	  -‐	  Aradu	  Nou	  -‐	  Periam	  -‐	  Sânicolau	  Mare	  –	  Valcani	   87	  km	  
Timişoara	  Nord	  -‐	  Sânandrei	  -‐	  Periam	  -‐	  Lovrin	  –	  Nerau	   93	  km	  
Timişoara	  Nord	  -‐	  Ronaţ	  -‐	  Lovrin	  -‐	  Sânicolau	  M	  –	  Cenad	   75	  km	  
Arad	  -‐	  Sântana	  -‐	  Nădab	  –	  Grăniceri	   62	  km	  
Arad	  -‐	  Sântana	  -‐	  Ineu	  -‐	  Gurahonţ	  –	  Brad	   167	  km	  
Ineu	  –	  Cermei	   14	  km	  
Buziaş	  -‐	  Gătaia	  -‐	  Jamu	  Mare	   56	  km	  
Liebling	  -‐	  Jebel	  –	  Giera	   43	  km	  
Timişoara	  Nord	  -‐	  Voiteni	  -‐	  Gătaia	  -‐	  Berzovia	  -‐	  Reşita	  N	   95	  km	  
Berzovia	  –	  Oraviţa	   59	  km	  
Oraviţa	  –	  Iam	   27	  km	  
Timişoara	  Nord	  –	  Cruceni	   49	  km	  
Timişoara	  Nord	  -‐	  Cărpinis	  –	  Ionel	   55	  km	  
Jimbolia	  –	  Lovrin	   27	  km	  

Sursa: Date ADR Vest 
 

De altfel, transportul feroviar de călători cu operatori privaţi reprezintă un segment foarte 
important în totalul pasagerilor transportaţi, având o pondere de peste 30%. Astfel, dacă operatorul 
public SNTFC “CFR CĂLĂTORI SA” – STFC Timişoara a înregistrat în anul 2011 un număr de 
2.107.395 călători transportaţi14 - Tabelul 38, doar operatorul privat SC REGIOTRANS SRL 
Braşov-sucursala Timişoara a înregistrat lunar un număr de peste 45.000 călători transportaţi. 
           

 
 
 

                                                
14 SursaPeriam: Adresa SCREIR CF Timişoara nr 5/3/3/4481/2012836 
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Tabelul 35 - Numărul pasagerilor transportaţi, pe calea ferată din Regionala Timişoara, cu 
operatorul public CFR Călători şi operatorul privat SC REGIOTRANS SRL 

Staţia	   Operatorul	  public	  CFR	  Călători	  
(călători/an	  pentru	  anul	  2011)	  

Operatorul	  privat	  SC	  
REGIOTRANS	  SRL	  
(călători/lună)	  

Timişoara	  Nord	   1.269.462	   39.779	  
Timişoara	  Est	   260.088	   	  
Agenţia	  Timişoara	   140.719	   	  
Agenţia	  Lugoj	   48.805	   	  
Lugoj	   240.320	   	  
Buziaş	   18.090	   	  
Făget	   17.313	   	  
Jimbolia	   112.598	   	  
Gătaia	   	   835	  
Variaş	   	   625	  
Chinezu	   	   940	  
Teremia	  Banat	   	   203	  
Sânnicolau	  Mare	   	   119	  
Biled	   	   340	  
Pescăreţu	  Mic	   	   750	  
Dudeştii	  Noi	   	   299	  
Lovrin	   	   233	  
Checea	   	   879	  
TOTAL	   2.107.395	   45.838	  

Sursa Periam: Adresa SCREIR CF Timişoara nr 5/3/3/4481/201283 
 

Transportul feroviar de mărfuri se desfăşoară în zona Timişoara cu încărcarea/descărcarea 
vagoanelor în staţiile Timişoara Nord, Timişoara Sud, Timişoara Est, Timişoara Vest, Timişoara 
CET, Semenic şi compunerea de trenuri între aceste staţii şi Ronaţ Triaj. Între staţiile Complexului 
Timişoara şi Ronaţ Triaj circulă zilnic în medie 3 perechi trenuri de marfă. Menţionăm ca această 
activitate este sub posibilităţile de transport pe care le oferă calea ferată, traficul fiind influenţat 
direct de către solicitările de transport ale beneficiarilor. Traficul actual reprezintă 50% din 
capacitate. 

Sucursala Marfă realizează o mare parte din totalul transporturilor de mărfuri din cadrul 
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă. O pondere importantă în traficul de marfă, în 
cadrul acestei sucursale, o reprezintă produsele petroliere(Sucursalele SNP Petrom SA de la Biled, 
Periam), ciment (Casial S.A. Deva), produsele siderurgice ( Siderurgica S.A. Hunedoara , C.S. 
Reşiţa, C.S. Oţelu Roşu , U.M. Timişoara , etc. ), cărbune ( bazinul carbonifer Petroşani ) etc – 
Tabelul 42. 
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Tabelul 36 - Traficul feroviar de mărfuri, pe categorii, pentru Regiunea Vest - 2011 
          - tone - 

Tip	  produse	   Volum	  mărfuri	  
descărcate	  	  

Volum	  mărfuri	  
expediate	  

Volum	  mărfuri,	  
intraregional	  

Produse	  agricole,	  din	  vanatoare	  si	  
silvicultura;	  peste	  si	  alte	  produse	  

din	  pescuit	  

3.557	   27.428	   1.173	  

Carbune	  si	  lignit;	  titei	  si	  gaze	  
naturale	  

65.561	   1.200	   8.866	  

Minereuri	  metalifere	  si	  alte	  
produse	  de	  minerit	  si	  exploatare	  de	  

cariera;	  turba;	  uraniu	  si	  thoriu	  

61.207	   -‐	   118.438	  

Produse	  alimentare,	  bauturi	  si	  
tutun	  

18.655	   -‐	   -‐	  

Textile	  si	  produse	  textile;	  piele	  si	  
produse	  din	  piele	  

-‐	   -‐	   -‐	  

Lemn	  si	  produse	  din	  lemn	  si	  pluta	  
(cu	  exceptia	  mobilei);	  articole	  din	  
paie	  si	  materiale	  de	  impletit;	  
celuloza,	  hartie	  si	  articole	  din	  
hartie;	  tiparituri	  si	  inregistrari	  

media	  

14.107	   -‐	   -‐	  

Cocs,	  produse	  rafinate	  din	  petrol	   553.635	   112.232	   3.059	  
Chimicale,	  produse	  chimice	  si	  fibre	  

manufacturate;	  produse	  din	  
cauciuc	  si	  din	  mase	  plastice;	  

combustibil	  nuclear	  

5.085	   1.254	   -‐	  

Alte	  produse	  minerale	  nemetalice	   8.554	   2.093	   20.002	  
Metale	  de	  baza;	  produse	  fabricate	  
din	  metal,	  cu	  exceptia	  masinilor	  si	  a	  

echipamentelor	  

53.726	   123.989	   489.618	  

Masini	  si	  utilaje	  n.c.a.;	  
echipamente	  de	  birou	  si	  

computere;	  masini	  si	  aparate	  
electrice	  n.c.a.;	  echipamente	  si	  

aparate	  radio,	  TV	  si	  de	  comunicatii;	  
instrumente	  medicale,	  de	  precizie	  

si	  optice;	  ceasuri	  de	  mana	  si	  
ceasornice	  

745	   270	   -‐	  

Echipamente	  pentru	  transport	   8.296	   3.582	   307	  
Mobila;	  alte	  marfuri	  fabricate	  n.c.a.	   -‐	   -‐	   -‐	  
Materiale	  secundare	  neprelucrate;	  
deseuri	  municipale	  si	  alte	  deseuri	  

39.822	   88.596	   6.058	  

Posta,	  colete	   -‐	   -‐	   -‐	  
Echipamente	  si	  materiale	  utilizate	  

in	  transportul	  de	  marfuri	  
5.311	   6.416	   70	  
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Marfuri	  deplasate	  pe	  parcursul	  
mutarilor	  de	  domiciliu	  sau	  birou;	  
bagaje	  transportate	  separat	  de	  

pasageri;	  autovehicule	  deplasate	  in	  
vederea	  reparatiilor;	  alte	  marfuri	  

necomerciale	  n.c.a.	  

39	   50	   -‐	  

Marfuri	  grupate:	  un	  amestec	  de	  
tipuri	  de	  marfuri	  transportate	  

impreuna	  

-‐	   -‐	   -‐	  

Marfuri	  neidentificabile:	  marfuri	  
care	  din	  anumite	  motive	  nu	  pot	  fi	  
identificate	  si	  care,	  prin	  urmare,	  nu	  
pot	  fi	  clasificate	  in	  grupele	  01-‐16.	  

46.944	   23.105	   56	  

Alte	  marfuri	  n.c.a.	   -‐	   -‐	   -‐	  
TOTAL	   885.244	   390.215	   647.647	  

Sursa: INS, Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2011 
 

Tabelul 37 - Traficul feroviar de mărfuri, pe destinaţii regionale, 
pentru Regiunea Vest – 2011 (tone) 

Regiune	  
încărcare	  

Regiune	  descărcare	  
Nord-‐
Vest	  

Centru	   Nord-‐Est	   Sud-‐Est	   Sud-‐
Muntenia	  

Bucureşti-‐
Ilfov	  

Sud-‐Vest	   Vest	  

Nord-‐Vest	   537.948	   3.107.347	   39.766	   73.021	   2.599	   65.911	   150656	   1760	  
Centru	   323.439	   1.098.499	   1.930.551	   684.133	   148.378	   213.523	   421179	   138755	  
Nord-‐Est	   150.336	   5.881.512	   411.247	   953.069	   667.595	   79.327	   176.325	   334121	  
Sud-‐Est	   168.970	   551.488	   904.025	   21.692.424	   1.021.747	   64.747	   51.276	   263047	  
Sud-‐

Muntenia	  
76.197	   129.851	   78.733	   699.852	   1.618.032	   149.401	   54.449	   61637	  

Bucureşti-‐
Ilfov	  

32.337	   240.769	   215.581	   35.492	   21.481	   74.849	   176.139	   22467	  

Sud-‐Vest	   451.489	   1.509.358	   176.997	   407.082	   109.961	   103.274	   2.147.088	   63457	  
Vest	   426	   82283	   151483	   103507	   18538	   14.937	   19.041	   647647	  

Sursa: INS, Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2011 
 

În ceea ce priveşte intensitatea traficului de marfă se remarcă faptul că cel mai mare trafic 
pe modul de transport feroviar este cu regiunea Nord Est cu circa o treime din totalul fluxurilor, cu o 
tendinţă de creştere a celor care pleacă din Regiunea Vest către regiunile Sud–Est şi Sud-Vest, aşa 
cum rezultă din harta de mai jos (harta 16). 
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Harta 16 – Intensitatea fluxurilor de transport marfă feroviar 

 
 
La polul opus, cele mai puţine mărfuri descărcate în Regiunea Vest, provin din Regiunea 

Bucureşti-Ilfov, în timp ce Regiunea Nord-Vest primeşte cele mai puţine mărfuri trimise din 
Regiunea Vest.  

Spre deosebire de sectorul rutier, consumurile energetice înregistrate de transportul feroviar 
naţional, în perioada 2000-2011 evidenţiază o scădere destul de pronunţată, de 19,9% (Tabelul 38). 
Faţă de media Europeană (9,4%), România a înregistrat scăderi mult mai accentuate în perioada 
analizată, mult mai mari decât Ungaria (-17,3%), dar mai mici decât în Bulgaria (-48,7%). 

 
Tabelul 38 - Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul feroviar 

                 -mii tep1-   
ZONA	   2000	   2005	   2011	   Evoluţie	  2000-‐

2011	  (%)	  
România	   357	   160	   286	   -‐19,9	  
UE	  27	   8.078	   7.808	   7.319	   -‐9,4	  
Ungaria	  	   173	   158	   143	   -‐17,3	  
Bulgaria	   78	   65	   40	   -‐48,7	  

1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil conventional – 0,7 tep) 
Sursa: Eurostat, 2013 şi prelucrări 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250) 
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2.3. Transportul aerian 
 
Raportat la volumul de pasageri aerieni de 1.228 mii în anul 2011, Regiunea Vest  se clasa 

pe locul al 3-lea în România cu o cotă de 21,7% din totalul pasagerilor transportaţi. Traficul său de 
călători este, însă, cu mult sub cel al zonei Bucureşti-Ilfov (de circa 6 ori). Faţă de UE27 cota sa de 
trafic este extrem de redusă (mai puţin de 0,1%) - tabelul 39. 

 
Tabelul 39 - Dinamica volumului de transport aerian de pasageri,  

în perioada 2007-2011 – mii persoane 
ZONA	   2007	   2011	   Dinamica	  

(%)	  
Regiunea	  Vest	   908	   1228	   35,2	  
România	   6909	   9686	   40,2	  
Ponderea	   în	   total	  
România	  (%)	  	   13,1	   12,7	   -‐3,5	  
UE	  27	   792700	   821266	   3,6	  
Ponderea	  in	  UE	  27	  (%)	   0,1	   0,1	   0	  

Sursa: baza de date Eurostat: tran_r_avpa_nm, extrase mai 2013 şi calcule proprii. 
 

La nivelul anului 2011, pe plan naţional, activitatea aeroporturilor care au înregistrat cele 
mai importante ponderi în traficul total se prezintă astfel: Aeroportul Internaţional Henri Coandă 
Bucureşti cu 589,7 mii pasageri îmbarcaţi şi 597,7 mii pasageri debarcaţi, respectiv 2611 tone 
mărfuri încărcate şi 4167 tone mărfuri descărcate; Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu Băneasa cu 
270,3 mii pasageri îmbarcaţi şi 266,9 mii pasageri debarcaţi; Aeroportul Internaţional Traian Vuia 
Timişoara cu 140,5 mii pasageri îmbarcaţi şi 138,2 mii pasageri debarcaţi, respectiv 195 tone 
mărfuri încărcate şi 138 tone mărfuri descărcate; Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca cu 101,2 mii 
pasageri îmbarcaţi şi 103,4 mii pasageri debarcaţi, respectiv 56 tone mărfuri încărcate şi 139 tone 
mărfuri descărcate. 

Pentru Regiunea Vest, de departe aeroportul din Timişoara ocupă primul loc atât în ceea ce 
priveşte traficul de pasageri cât şi cel de mărfuri, de pe aerodromul din Arad traficul fiind net 
inferior (vezi tabelul 40). 
 

Tabelul 40 - Vectorii principali ai traficului de marfă şi călători pentru aeroporturile din Regiunea 
Vest, în anul 2011 

Locaţia	   PASAGERI	  (număr)	   MARFĂ	  (tone)	  
TOTAL	   Îmbarcaţi	   Debarcaţi	   TOTA

L	  
Încărcate	   Descărcate	  

Internaţio
nal	  

Intern	   Internaţio
nal	  

Intern	   Internaţio
nal	  

Inter
n	  

Internaţio
nal	  

Inter
n	  

VEST	   1.228.1
13	  

461.778	   152.54
7	  

462.616	   151.17
2	  

1.895	   1.242	   13	   638	   2	  

Arad	   170	   107	   -‐	   63	   -‐	   600	   440	   -‐	   160	   -‐	  
Timişoa
ra	  

1.227.9
43	  

461.671	   152.54
7	  

462.553	   151.17
2	  

1.295	   802	   13	   478	   2	  

Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012 
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Evoluţia traficului aerian în Regiune este foarte dinamică - a crescut de 5,4 ori (vezi fig. 25) 
între anii 2001-2010 cu o rată anuală medie de 26% (mai mare decât media pe ţară şi a regiunii 
Bucureşti-Ilfov). Acest lucru a dus la o creştere a ponderii în totalul traficului din România (de la 7.6 
la 11,5%).  
 

Fig. 25 - Dinamica traficului aerian în perioada 2002-2010 

 
 

Aeroportul Timişoara, situat pe teritoriul comunei Ghiroda, în vecinătatea comunei 
Giarmata, a fost inaugurat în anul 1964 şi a fost destinat iniţial traficului intern de pasageri şi de 
mărfuri, din 1980 devenind operaţional şi traficului internaţional. Poziţia favorabilă şi condiţiile 
naturale deosebite conferă aeroportului un potenţial ridicat de dezvoltare pe plan european, fiind 
prima rezervă a aeroportului Bucureşti – Otopeni şi a celui din Belgrad, Serbia, ceea ce presupune 
că în cazul în care acestea se închid temporar, tot traficul acestora se va transfera pe Aeroportul 
Timişoara. Pistele de aterizare/decolare sunt modernizate având dimensiuni de 3500x45m şi permit 
operarea tuturor tipurilor de aeronave, fără restricţii. 

În prezent, companiile româneşti şi străine de transport aerian operează pe Aeroportul 
Timişoara şi asigură atât curse regulate, cât şi curse charter de pasageri şi marfă, legând Timişoara 
de unele oraşe din România (Bucureşti, Iaşi, Constanţa) şi de alte importante oraşe ale lumii: 
München, Milano, Frankfurt, Düsseldorf, Paris, Verona, Treviso, Bergamo, Chişinău şi altele. 
Totodată s-a dezvoltat traficul în regim “HUB”, atât pentru Compania Carpatair, cât şi pentru 
Compania TAROM. 

Traficul de pasageri a cunoscut o evoluţie puternic ascendentă în ultimii ani, în strânsă 
legătură cu accelerarea dezvoltării economice a Timişoarei. În anul 2008 s-au înregistrat în medie 
70-75 de zboruri pe zi şi o medie de 3.500 pasageri pe zi, faţă de anul 2006 când se înregistrau în 
medie 45-50 zboruri/zi şi o medie de 2.000 de pasageri. Capacitatea de deservire aeronave a 
aeroportului este astăzi de 20/oră, şi urmează să ajungă în anul 2015 la 45/oră. Numărul anual de 
pasageri (intrări - ieşiri) a evoluat de la 222.133 pasageri în anul 2000, la 957.764 pasageri în anul 
2008, devenind, în acest fel, al doilea aeroport al României după cel de la Bucureşti – Otopeni. 
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Traficul de pasageri, cât şi cel cargo a crescut vertiginos în ultimii ani, în strânsă legătură cu 
accelerarea dezvoltării economice a municipiului. Spre exemplu, în anul 2011 s-au înregistrat în 
medie 75–80 de zboruri pe zi şi o medie de 3.300 de pasageri, faţă de anul 2005 când se înregistrau 
în medie 20–25 zboruri/zi şi o medie de până la 1.000 de pasageri (Tabelul 41).  
 

Tabelul 41 - Structura traficului de pasageri care au utilizat serviciile  
aeroportului Timişoara în anul 2011 

         - număr pasageri- 
Tip	  Transport	   TOTAL	   Îmbarcaţi	   Debarcaţi	   Tranzit	  

Comercial	   1.227.943	   614.218	   613.725	   1.234	  
Internaţional,	  din	  
care:	  

924.224	   461.671	   462.553	   321	  

1.	  curse	  regulate	   908.811	   453.255	   455.556	   -‐	  
2	  .	  curse	  neregulate	   15.413	   8.416	   6.997	   321	  
Intern,	  din	  care:	   303.719	   152.547	   151.172	   913	  
1.	  curse	  regulate	   301.208	   151.346	   149.862	   184	  
2	  .	  curse	  neregulate	   2.511	   1.201	   1.310	   729	  

Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012 
 

 În orele de vârf ale traficului, numărul de mişcări aeronave ajunge, în mod frecvent, la 16-
18/oră, capacitatea aeroportului fiind de 22/oră (la platformă), urmând a se ajunge în anul 2015 la 
45/oră. Numărul anual de pasageri (intrări-ieşiri) şi mişcări aeronave a evoluat după cum se prezintă 
în tabelul 42. 
 

Tabelul 42 -Traficul pe aeroportul Timişoara, în perioada 2006-2011 
An	   Pasageri	  (total)	   Dinamica	  (%)	   Mişcări	  aeronave	   Dinamica	  (%)	  

2006	   753.934	   ▲	  23.2	   21.917	   ▲	  18,2	  

2007	   849.171	   ▲	  14.2	   23.321	   ▲	  6,7	  

2008	   890.137	   ▲	  4.3	   24.093	   ▲	  3,1	  

2009	   973.624	   ▲	  9.4	   24.261	   ▲	  1,4	  

2010	   1.139.133	   ▲	  16,9	   25.278	   ▲	  3,8	  

2011	   1.202.925	   ▲	  5,6	   23.151	   ▼	  8,2	  

 
 Dintre destinaţiile predilecte ale zborurilor de pe aeroportul internaţional „Traian Vuia” din 
Timişoara, Bucureşti şi München sunt cele mai frecvente (tabelul 43). 
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Tabelul 43 - Destinaţiile cel mai des operate de pe aeroportul Timişoara 

Destinaţie	   Aeroport	  
Zboruri	  săptamânale	  (dus-‐

întors)	  2012	  
Companii	  aeriene	  

	  Bucureşti	  
Aeroportul	  Internaţional	  „Henri	  
Coandă”	  Bucureşti	  

86	   TAROM,	  Carpatair	  

	  München	   Aeroportul	  München	  Franz	  Josef	  Strauß	   52	   Lufthansa,	  Carpatair	  

	  Milano	  
Aeroportul	  Internaţional	  Milano-‐
Bergamo	  

18	   Carpatair,	  Wizz	  Air	  

	  Roma	  
Aeroportul	  Internaţional	  Roma	  
Fiumicino	  

16	   Carpatair,	  Wizz	  Air	  

	  Veneţia	  
Aeroportul	  Internaţional	  Veneţia,	  
Aeroportul	  Internaţional	  Treviso	  

14	   Carpatair,	  Wizz	  Air	  

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Aeroportul_Interna%C8%9Bional_Timi%C8%99oara_-
_%E2%80%9ETraian_Vuia%E2%80%9D 

 
La traficul aeroportuar pentru marfă, aerogara din Timişoara înregistra, la nivelul anului 

2011, un număr de peste 23.000 mişcări de aeronave, pe relaţii interne şi internaţionale (tabelul 44). 
 

Tabelul 44 - Structura traficului aerian de mărfuri specific aeroportului Timişoara, în anul 2011 
                                   -tone- 

Tip	  Transport	   TOTAL	   Încărcate	   Descărcate	   Mişcări	  aeronave	  
Comercial	   1.295	   815	   480	   23.254	  
Internaţional,	  din	  
care:	  

1.280	   802	   478	   16.648	  

1.	  curse	  regulate	   1.238	   769	   469	   15.803	  
2	  .	  curse	  neregulate	   42	   33	   9	   845	  
Intern,	  din	  care:	   15	   13	   2	   6.606	  
1.	  curse	  regulate	   13	   11	   2	   6.301	  
2	  .	  curse	  neregulate	   2	   2	   -‐	   305	  

Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012 
 

Este evident, din tabelul de mai sus că traficul de mărfuri prevalează, pentru aeroportul din 
Timişoara, pe relaţiile internaţionale, cel pentru destinaţii interne fiind nesemnificativ. Detaliind, 
însă, pe destinaţii, după aeroportul Otopeni din Bucureşti, cele mai multe curse cu originea 
aeroportului din Timişoara (pasageri şi mărfuri) sunt către Iaşi, Craiova şi Bacău (tabelul 45). 
 

Tabelul 45 - Destinaţii interne ale curselor aeriene cu originea  
pe aeroportul Traian Vuia din Timişoara 

Aerportul	  
de	  

destinaţie	  

Curse	  regulate	   Curse	  neregulate	  
Număr	  
zboruri	  

Pasageri	  
(număr)	  

Mărfuri	  
(tone)	  

Număr	  
zboruri	  

Pasageri	  
(număr)	  

Mărfuri	  
(tone)	  

Arad	   5	   57	   2	   30	   13	   -‐	  
Bacău	   273	   8.826	   -‐	   14	   764	   -‐	  
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Bucureşti,	  
Băneasa	  

25	   4	   5	   29	   56	   -‐	  

Cluj	   181	   4.511	   -‐	   17	   113	   2	  
Constanţa	   159	   4.632	   -‐	   1	   2	   -‐	  
Craiova	   275	   9.898	   -‐	   15	   50	   -‐	  
Iaşi	   299	   14.657	   -‐	   4	   19	   -‐	  

Oradea	   1	   -‐	   -‐	   7	   4	   -‐	  
Bucureşti,	  
Otopeni	  

1734	   104.253	   4	   13	   15	   -‐	  

Satu	  Mare	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   -‐	   -‐	  
Sibiu	   189	   4.508	   -‐	   12	   100	   -‐	  

Suceava	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   6	   -‐	  
Târgu	  Mureş	   -‐	   -‐	   -‐	   6	   58	   -‐	  

Tulcea	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   1	   -‐	  
TOTAL	   3141	   3.141	   11	   152	   1.201	   2	  

Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012 
 
 Referitor la consumurile energetice, la nivel naţional, în perioada 2000-2011 s-a înregistrat o 
creştere spectaculoasă, de peste 18 ori, în dezacord total cu tendinţele europene (media UE27 este în 
scădere cu 6,5%) sau Bulgaria (în creşere cu 4,8%) – tabelul 46. 
 

Tabelul 46 - Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul aerian, intern 
                 -mii tep1-   

ZONA	   2000	   2005	   2011	   Evoluţie	  2000-‐
2011	  (%)	  

România	   6	   12	   133	   2116,7	  
UE	  27	   6.444	   6.587	   6.026	   -‐6,5	  
Ungaria	  	   0	   3	   0	   0,0	  
Bulgaria	   21	   13	   22	   4,8	  

1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil convenţional – 0,7 tep) 
Sursa: Eurostat, 2013 şi prelucrări 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250) 
 

La nivelul transporturilor aeriene internaţionale, România nu respectă tendinţa europeană de 
creştere, şi în contradicţie cu perioada până în anul 2010 când era pe plus şi cu valori net superioare 
UE 27 şi a Ungariei, în anul 2011 se înregistrează un ritm mult mai scăzut decât media UE (-26,2% 
faţă de 15,6%), cu mult mai mic decât al Bulgariei (111,3%) şi mai scăzut decât cel al Ungariei, 
unde se observă o scădere cu 0,4% (tabelul 47).  
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Tabelul 47 - Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul aerian, internaţional 

                -mii tep1-   
ZONA	   2000	   2005	   2011	   Evoluţie	  2000-‐

2011	  (%)	  
România	   126	   126	   93	   -‐26,2	  
UE	  27	   38487	   43441	   44489	   15,6	  
Ungaria	  	   234	   261	   233	   -‐0,4	  
Bulgaria	   80	   188	   169	   111,3	  

1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil convenţional – 0,7 tep) 
Sursa: Eurostat, 2013 şi prelucrări 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250) 
 
2.4. Transportul naval 

 
Dunărea constituie o componentă esenţială a strategiei transporturilor multimodale, 

constituind o alternativă viabilă, din punctul de vedere al eficienţei, costurilor şi al gradului redus de 
poluare, comparativ cu transportul rutier, având un mare potenţial de transport neutilizat. Marele 
dezavantaj al transporturilor fluviale îl constituie, însă, durata relativ lungă a parcursului, comparativ 
cu transportul rutier, dar, în cazul adoptării unor măsuri-suport şi prin internalizarea costurilor 
externe pentru toate modurile, transportul fluvial poate deveni mult mai atrăgător.  

La nivel naţional transportul de marfă pe apele interioare a cunoscut o evoluţie relativ 
oscilantă (tabelul 47) în privinţa volumului de marfă transportat.  
   

Tabelul 47 - Evoluţia principalilor indicatori ai transportului de marfă pe apele interioare ale 
României,  în perioada 2005-2011 

Indicatorul	   UM	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  
Mărfuri	  
transportate	  

Mii	  	  tone	   33.648	   29.304	   29.425	   30.295	   24.743	   32.088	   29.396	  

Parcursul	  
mărfurilor	  

Mil.tone-‐km	   8.438	   8.158	   8.195	   8.687	   11.765	   14.317	   11.409	  

Sursa Anuarul Statistic al României 2012 şi www.mt.ro 
 

Principalele probleme ale porturilor româneşti dunărene sunt legate de starea infrastructurii 
portuare şi de dotările tehnologice existente care, în cele mai multe cazuri, sunt deficitare. 

Marea parte a flotei româneşti este formată din barje cu clasă maritimă (44%), care le dă 
posibilitatea de a accesa porturile maritime şi din barjele fluviale (mărfuri generale şi vrac, tanc şi 
barje deschise). În total, barjele constituie principala categorie  de nave nepropulsate şi formează 
aproximativ 65% din totalul flotei româneşti. Remorcherele, împingătoarele şi navele mixte 
alcătuiesc împreună circa 16% din totalul flotei, ceea ce reprezintă o bună proporţie în raport cu 
navele nepropulsate, asigurând o medie de 4 nave la o navă propulsoare. Prin urmare, structura de 
bază a flotei fluviale româneşti (81% din total) cuprinde unităţi de transport care pot forma convoaie  
cu o medie de 4 barje. Navele de pasageri reprezintă o mică parte din flotă, circa 3%. 
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Din punct de vedere al capacităţii de transport, din totalul de 1.160 nave nepropulsate, cea  
mai mare categorie o reprezintă barjele cu tonaje cuprinse între 750-1.250 tdw şi 1.250-1.750 tdw 
(circa 60%) în timp ce navele nepropulsate cu tonaje sub 750 tdw reprezintă circa 20% din totalul 
flotei iar cele cu tonaje de peste 2.750 tdw reprezintă circa 10% din total.  

Din cele două categorii de tonaje în care se înscrie majoritatea navelor nepropulsate, în prima 
se află, în majoritate, barjele fluviale (65%) în timp ce din a doua categorie fac parte cu 
preponderenţă barjele cu clasă maritimă (92%); de asemenea navele nepropulsate cu tonaje de peste 
2.750  tdw sunt, practic, în totalitate barje cu clasă maritimă (cu excepţia unui tanc petrolier). 

Această structură reflectă cele trei mari direcţii în care s-a dezvoltat flota fluvială 
românească: 

v efectuarea de servicii de transport fluvio-maritime, în principal din portul 
Constanţa utilizând canalul Dunăre-Marea Neagră cu nave cu clasă maritimă şi 
capacităţi de transport medii şi mari (548 barje cu tonaje de peste 1.250 tdw 
reprezentând circa 85% din totalul barjelor cu clasă maritimă); 

v efectuarea de servicii de transport pe Dunăre, în special pe cursul mediu şi superior 
al fluviului cu nave de mică sau medie capacitate (299 barje fluviale cu tonaje sub 
1.250 tdw din totalul de 231); 

v efectuarea de servicii de manevră în porturile fluviale româneşti. 
Referitor la barjele fluviale, tonajul redus al acestora este determinat de adâncimea mică a 

apei în zona Bala-Borcea care restricţionează în mod drastic pescajul şi încărcătura acestora, mai 
ales în timpul perioadelor secetoase. 

Pentru corectarea acestei situaţii, sunt prevăzute lucrări hidrotehnice de amploare în această 
zonă, finanţate din fonduri europene. Realizarea acestor lucrări poate mări, în mod semnificativ, 
perioadele de navigaţie în zonă, creşterea siguranţei transportului şi pot determina creşterea 
capacităţilor de transport a barjelor fluviale şi implicit a eficienţei  şi competitivităţii transportului 
fluvial pe Dunărea de jos. 

Deşi într-o mică măsură, flota fluvială asigură şi servicii de stocare şi transport produse 
lichide în vrac (cu cele 49 tancuri din care 15 de stocare şi 23 de barje tanc), precum şi transportul 
de vagoane şi vehicule rutiere cu 22 nave de tip ferry. 

O pondere deloc de neglijat o are şi transportul materialelor şi echipamentelor de construcţii 
care este asigurat cu 119 gabare (circa 10% din totalul flotei). 

În ceea ce priveşte navele propulsate, acestea sunt alcătuite în marea lor majoritate din 
împingătoare şi remorchere împingătoare (68%) şi din remorchere (26%), acestea din urmă folosite 
cu preponderenţă în porturile fluviale româneşti. Analizând puterea motoarelor principale care 
determină capacitatea de tracţiune (împingere) şi viteza de circulaţie, majoritatea împingătoarelor şi 
remorcherelor-împingătoare se situează în gama de puteri cuprinse între 1.000-1.500 kw (48 nave) şi 
1.500-2.000 kw (47 nave), reprezentând circa 38% din totalul navelor autopropulsate. Din aceste 
categorii, majoritatea este reprezentată de împingătoare – circa 97%. 

O bună parte din flota de remorchere, remorchere-împingătoare şi de împingătoare, respectiv 
circa 41% din totalul flotei autopropulsate, au puteri sub 500 kw, marea majoritate a acestora fiind 
constituită din remorchere şi remorchere-împingătoare – circa 75%. Ceea ce poate constitui un 
motiv de îngrijorare, este vârsta înaintată a flotei fluviale româneşti, aproape 90% având o vechime 
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de peste 18 ani. Mai mult de jumătate din flotă are o vechime de peste 25 ani, în timp ce navele 
relativ noi (cu o vechime sub 15 ani) reprezintă numai 2% din totalul flotei fluviale româneşti. 

Conform Eurostat, numărul de operatori fluviali de transport marfă din România era în anul 
2004 de 121 societăţi, faţă de 23 în Ungaria15 şi 3.545 în Olanda. Aceeaşi sursă arată că, la nivelul 
anului 2004, numărul de personal angajat în cadrul flotei fluviale româneşti era de 4.121 persoane 
faţă de 1.304 în Ungaria, de 12.213 în Olanda şi 36.746 angajaţi pe total mod de transport.  

Pentru Regiunea Vest, singurul port care are activitate de transport fluvial de mărfuri 
(conform Institutului Naţional de Statistică) este cel de la Moldova Veche unde în anul 2011 a fost 
înregistrat un volum total de 28 mii tone mărfuri transportate, reprezentând o creştere cu 310% faţă 
de anul 201016. Întreaga activitate din Portul Moldova Veche a fost, tot la nivelul anului 2011, 
specifică descărcării de mărfuri, dintre care 85,7% pe relaţia de trafic internaţional şi doar 14,3% la 
intern. De altfel, din perspectiva volumului de mărfuri derulat, acest port ocupă unul dintre ultimele 
locuri, la nivel naţional devansând doar proturile din Hârşova, Bechet şi Luminiţa şi fiind doar la 
0,33% din volumul de mărfuri desfăşurat în portul Constanţa sau 1,54% din cel al portului din 
Turnu-Severin. 

Aceleaşi tendinţe se respectă şi faţă de indicatorul parcursul mărfurilor unde portul Moldova 
Veche, la nivelul anului 2011, are o cifră de 2334 mii tone-km, la jumătate faţă de anul 2010, 
devansând doar porturile din Luminiţa şi Hârşova. Semnificativ este că, la acest indicator proporţia 
între destinaţiile intern şi internaţional se schimbă, în favoarea parcursului intern cu 81,4% din total, 
la internaţional înregistrându-se doar 18,6%. 

Pe tipuri de mărfuri, în Regiunea Vest au fost descărcate, la nivelul anului 2011, dintr-un 
total de 12.000 tone, 4.000 tone din categoria metalelor de bază, produse fabricate din metal şi 8.000 
tone din categoria echipamentelor pentru transport. La activitatea de încărcare mărfuri Regiunea 
Vest se situează sub nivelul de 0,5 mii tone şi nu este cuprinsă, ca activitate, în datele statistice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Au fost luate ca exemple Ungaria ca ţară riverană Dunării şi provenind din blocul socialist, integrată în 2004 în 
Uniunea Europeană şi Olanda, ţara cu cea mai notabilă activitate în domeniul transportului fluvial european. 
16 Sursa: INS, Transportul portuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012 
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ANEXA 1. TRANSPORTURI 
 
Cele 9 coridoarele din reţeaua centrală sunt: 
•	    Coridorul Marea Baltică	    - Marea Adriatică	   este una dintre cele mai importante axe 
transeuropene rutiere şi feroviare. El leagă	  Marea Baltică	  de Marea Adriatică, trecând prin zonele 
industrializate dintre sudul Poloniei (Silezia Superioară), Viena şi Bratislava, prin regiunea estică	  a 
Alpilor şi prin nordul Italiei. Acest corridor cuprinde proiecte feroviare importante, cum sunt tunelul 
de bază	  Semmering şi linia de cale ferată	  Koralm din Austria, precum şi secţiunile transfrontaliere 
dintre PL, CZ şi SK. 
•	    Coridorul Marea Nordului - Marea Baltică	   face legătura între porturile de pe malul estic al 
Mării Baltice şi porturile de la Marea Nordului. Acest coridor va face legătura între Finlanda şi 
Estonia cu feribotul, va crea legături moderne de transport rutier şi feroviar, pe de o parte între cele 
trei ţări baltice, iar pe de altă parte, între Polonia, Germania, Ţările de Jos şi Belgia. Coridorul 
include şi căi navigabile interioare între râul Oder şi porturile germane, olandeze şi flamande, cum 
este „Mittelland-Kanal”. Cel mai important proiect este „Rail Baltic”, o cale ferată	   europeană	   cu 
ecartament standard între Tallinn, Riga, Kaunas şi nord-estul Poloniei. 
•	    Coridorul Mediteranean face legătura între Peninsula Iberică	   şi frontiera ungaroucraineană. 
Acesta se întinde de-a lungul coastelor mediteraneene ale Spaniei şi Franţei, traversează	  Alpii spre 
est, prin nordul Italiei, continuă	  de-a lungul coastei adriatice a Sloveniei şi Croaţiei, îndreptându-se 
apoi spre Ungaria. În afară	  de râul Po şi de alte câteva canale din nordul Italiei, acest coridor este 
format din şosele şi căi ferate. Principalele proiecte feroviare desfăşurate de-a lungul său sunt 
legăturile Lyon - Torino şi secţiunea Veneţia - Ljubljana. 
•	    Coridorul Orient/Est-mediteraneean face legătura între interfeţele maritime ale Mării 
Nordului, Mării Baltice, Mării Negre şi Mării Mediterane, optimizând utilizarea porturilor vizate şi 
a autostrăzilor maritime aferente. Având drept cale navigabilă interioară	  râul Elba, acest coridor va 
ameliora conexiunile multimodale dintre nordul Germaniei, Republica Cehă, regiunea panonică	  şi 
sud-estul Europei. El se extinde, pe mare, din Grecia până	  în Cipru. 
•	    Coridorul Scandinavo-mediteranean este o axă	   nord-sud crucială	   pentru economia Europei. 
Traversând Marea Baltică	  din Finlanda până	   în Suedia şi trecând prin Germania, prin Alpi şi prin 
Italia, acest coridor leagă	   principalele centre urbane şi porturi din Scandinavia şi continuă	   spre 
centrele industrializate cu nivel înalt de productivitate din sudul Germaniei, Austria şi Nordul Italiei, 
mergând apoi mai departe spre porturile italiene şi Valletta. Cele mai importante proiecte din cadrul 
acestui coridor sunt pasajul fix Fehmarnbelt şi tunelul de bază	  Brenner, inclusive rutele lor de acces. 
Coridorul se extinde, pe mare, din sudul Italiei şi Sicilia până	  în Malta. 
•	  Coridorul Rin-Alpi este una dintre cele mai aglomerate rute de transport de marfă din Europa, 
care leagă	   porturile Rotterdam şi Antwerp de la Marea Nordului de bazinul mediteranean din 
Genova, trecând prin Elveţia şi prin câteva dintre principalele centre economice din regiunile Rin-
Ruhr şi Rin-Main-Neckar, precum şi prin aglomeraţia urbană	   Milano din nordul Italiei. Acest 
coridor multimodal include Rinul drept cale navigabilă	   interioară. Printre proiectele principale se 
numără tunelurile de bază, deja finalizate parţial, din Elveţia şi rutele lor de acces spre Germania şi 
Italia. 
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•	  Coridorul Atlantic  leagă	   partea de vest a Peninsulei Iberice şi porturile Le Havre şi Rouen de 
Paris şi, mai departe, de Mannheim/Strasbourg, prin linii de cale ferată de mare viteză	  şi linii de cale 
ferată convenţionale paralele, incluzând şi Sena drept cale navigabilă interioară. Dimensiunea 
maritimă	  joacă	  un rol crucial în cadrul acestui coridor. 
•	  Coridorul Marea Nordului - Marea Mediterană se întinde din Irlanda şi nordul Regatului Unit 
până la Marea Mediterană, în sudul Franţei, trecând prin Ţările de Jos, Belgia şi Luxemburg. Acest 
coridor multimodal, care include căi navigabile interioare din Benelux şi Franţa, vizează	   nu numai 
să ofere servicii multimodale mai bune între porturile de la Marea Nordului, bazinele fluviale Maas, 
Rin, Scheldt, Sena, Saone şi Ron şi porturile Fos-sur-Mer şi Marsilia, ci şi să	   interconecteze mai 
bine Insulele Britanice cu Europa continentală. 
•	  Coridorul Rin-Dunăre, a cărui axă	   principală	   este formată	   de căile navigabile interioare Main 
şi Dunăre, leagă	    regiunile centrale din jurul oraşelor Strasbourg şi Frankfurt, trecând prin sudul 
Germaniei spre Viena, Bratislava, Budapesta şi, în fine, Marea Neagră, de o ramură importantă ce 
porneşte de la Munchen spre Praga, Zilina, Kosice şi frontiera cu Ucraina. 

 
Fig. 1 – Coridoarele TEN-T de bază 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ten-t-corridor-map-2013.pdf 
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ANEXA 2. TRANSPORTURI 
 

Harta din Figura 1 arată clar modul în care această situaţie întăreşte tiparul nucleu-periferie 
existent în regiune. Toate zonele aflate de-a lungul graniţelor cu Ungaria şi Serbia, precum şi cea 
mai mare parte a zonelor vestice ale judeţelor Arad, Timiș şi Caraș-Severin, precum şi zona de sud-
est a judeţului Caraș-Severin, se încadrează în izocrona de o oră faţă de un punct de trecere a 
frontierei. Atractivitatea oraşului Arad şi a zonelor din nordul şi vestul acestuia pentru investiţii 
străine apare clară din hartă – graniţa cu Ungaria poate fi accesată în mai puţin de jumătate de oră. 
Dacă Timișoara este mai puţin avantajată, aceasta tot este la mai puţin de o oră de Jimbolia. 

Cea mai mare parte a restului regiunii din afara nucleului existent, totuşi, rămâne la mai mult 
de o oră distanţă de cel mai apropiat punct de frontieră. Reșița este la aproape 75 de kilometri de un 
punct de trecere a frontierei, judeţul Caraș-Severin având un singur asemenea punct, la Naidăș, iar 
acesta, făcând legătura cu Serbia, este puţin probabil să fie ruta ideală pentru exportatori, de 
exemplu pentru sectorul european de automobile. Zonele din sud-estul judeţului Caraș-Severin sunt 
mai apropiate de punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier, din judeţul vecin Mehedinți, însă din 
nou, este puţin probabil ca acesta să se afle pe ruta principală de transport pentru exportatori. 

Deplasându-ne înspre partea estică a regiunii, distanţa faţă de puncte de trecere a frontierei 
creşte corespunzător. Timpi între 1 şi 2 ore sunt caracteristici pentru majoritatea zonelor estice din 
judeţele Arad, Timiș şi Caraș-Severin. Judeţul Hunedoara se află la mai mult de 2 ore distanţă de 
orice punct de trecere a frontierei. Deva, Hațeg, Brad şi Petroșani sunt la circa 2,5 ore distanţă, în 
timp ce Orăștie se află la aproape 3 ore distanţă.  
 

Figura 1. Distanţa faţă de cele mai apropiate puncte de frontieră din Regiunea Vest 

 
 
 

 

Legendă 
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Hotar de judeţ 
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de: 
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ANEXA 3. TRANSPORTURI 
 

Tabelul 1 -  Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier de bază (core) 
ARAD	   CARAŞ-‐SEVERIN	  

DJ	  572:	  Cuveşdia	  –	  Şiştarovăţ	  –	  LIPOVA	  	   DJ	  572:	  Comorâşte	  –	  Forotic	  –	  Surducu	  Mare	  –	  Doclin	  –	  
Fizeş	  –	  Berzovia	  –	  Vermeş	  –	  Izgăr	  

DJ	  609:	  Limită	  jud.	  Timiş	  –	  Zăbalţ	  	   DJ	   582:	   REŞIŢA	   (DN	   58)	   –	   Cuptoare	   –	   Gărâna	   –	  Brebu	  
Nou	  –	  Slatina-‐Timiş	  

DJ	  609A:	  Limită	  jud.	  Timiş	  –	  Labaşinţ	  –	  Şiştarovăţ	  	   DJ	   608:	   Lugova	   (DN6)	   –	   Bloburău	   –	   Costişa	   –	   Borugi	   –	  
Cornereva	  –	  Gruni	  –	  Arsuri	  –	  Obiţa	  –	  Rusca	  –	  Teregova	  –	  
Luncaviţa	  –	  Mehadica	  –	  Cuptoare	  –	  Crusovăţ	  (DN6)	  

DJ	   682:	   Limită	   jud.	   Timiş	   –	   Satu	   Mare	   –	   Secusigiu	   –	  
Sânpetru	   German	   –	   Felnac	   –	   Zădăreni	   –	   ARAD	   –	  
Fântânele	   –	   Zăbrani	   –	   Neudorf	   –	   LIPOVA	   –	   Ususău	   –	  
Bata	  –	  Ţela	  –	  Ostrov	  –	  Birchiş	  –	  Limită	  jud.	  Timiş	  

DJ	  608A:	  CARANSEBEŞ	  (DN	  6)	  –	  Zerveşti	  –	  Turnu	  Ruieni	  
–	  Borlova	  –	  Staţiunea	  Muntele	  Mic	  

DJ	  682F:	  DN7	  (ARAD)	  –	  DJ	  682	  
	  

DJ	  608B:	  Cavaran	  –	  Mâtnicu	  Mare	  –	  Copăcele	  –	  Ohaba	  
Mâtnic	  –	  	  Zorlencior	  –	  Zorlenţu	  Mare	  (DJ	  587)	  

DJ	  682G:	  Şagu	  –	  Cruceni	   DJ	  608C:	  Slatina-‐Timiş	  –	  Bucoşniţa	  –	  Petroşniţa	  –	  Valea	  
Timişului	  –	  Bolvaşniţa	  –	  Vârciorova	  	  

DJ	  691:	  Limită	   jud.	  Timiş	  –	  Chesinţ	  –	   intersecţie	  DJ	  682	  
(Neudorf)	  

DJ	  680A:	  Sacu	   (DN	  6)	  –	  Tincova	  –	  Peştere	  –	  Maciova	  –	  
Ciuta	  –	  Obreja	  (DN	  68)	  	  

DJ	   707A:	   Săvârşin	   –	   Valea	  Mare	   –	   	   Căprioara	   –	   Limită	  
jud.	  Hunedoara	  	  	  

	  

DJ	  709D:	  DN	  7	  –	  Semlac	  –	  Şeitin	  –	  NĂDLAC	  –	  DN	  7	  
DJ	  709J:	  NĂDLAC	  –	  Peregu	  Mare	  –	  Peregu	  Mic	  –	  PECICA	  
–	  Turnu	  –	  Variaşu	  Mic	  –	  Iratoşu	  –	  Dorobanţi	  –	  Macea	  –	  
Sânmartin	  (Suprapunere	  DJ	  709B)	  –	  Grăniceri	  –	  Pilu	  	  
	  

HUNEDOARA	   TIMIŞ	  
DJ	  107A:	  Bârsău	  –	  Hărău	   –	  Chimindia	  –	  Uroi	  –	  Rapolţu	  
Mare	   –	   Boblâna	   –	   Cimgău	   –	   GEOAGIU	   –	   Homorod	   –	  
Limită	  jud.	  Alba	  

DJ	   572:	   Limită	   jud.	   Caraş-‐Severin	   –	   Silagiu	   –	   BUZIAŞ	   –	  
Hitiaş	  –	  Topolovăţu	  Mare	  –	  Lucareţ	  –	  Brestovăţ	  –	  Limită	  
jud.	  Arad	  

DJ	  700A:	  SIMERIA	  (DN7)	  –	  Uroi	   DJ	  584:	  LUGOJ	  –	  Oloşag	  –	  Ştiuca	  –	  Zgribeşti	  –	  Limită	  jud.	  
Caraş-‐Severin	  

DJ	   705:	   Limită	   jud.	   Alba	   –	   Alunişu	   Mic	   de	   Munte	   –	  
Galbina	  –	  Balşa	  –	  Ardeu	  –	  Bozeş	  –	  GEOAGIU	  –	  Gelmar	  

DJ	  584A:	  Găvojdia	  (DN6)	  –	  Ştiuca	  (DJ	  	  584)	  

DJ	   706:	   Ţebea	  –	  Vişca	   –	  Vorţa	   –	  Valea	   Lungă	  –	   Sârbi	   –	  
Ilia	  –	  DN	  7	  

DJ	   588A:	   GĂTAIA	   (DN58B)	   –	   Berecuţa	   –	   Sângearge	  
Rovişiţa	  Mare	  –	  Denta	  

DJ	  706A:	  Ilia	  –	  Sârbi	  –	  Branişca	  –	  Mintia	  –	  Păuliş	  –	  Fizeş	  
–	  Băiţa	  –	  Ormindea	  –	  Vălişoara	  (DN	  76)	  

DJ	  591:	  Cenei	   (DN	  59	  B)	  –	  Sânmihaiu	  Român	  –	  Utvin	  –	  
TIMIŞOARA	  (DN	  59)	  

DJ	   707A:	   Limită	   jud.	   Arad	   –	   Pojoga	   –	   Lasau	   –	   DN68A	  
(Grind)	  

DJ	   592B:	   Chevereşu	   Mare	   –	   Vucova	   –	   Niţchidorf	   	   –	  	  
Duboz	  	  –	  Cadar	  –	  Tormac	  –	  Şipet	  –	  Folea	  –	  Voiteni	  

DJ	  707G:	  Dănuleşti	  –	  Cărmăzăneşti	  –	  Gurasada	  –	  DN	  7	   DJ	  593:	  DN59	  –	  Peciu	  Nou	  –	  Giulvăz	  –	  Foeni	  –	  frontieră	  
Serbia	  
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DJ	  707L:	  ORĂŞTIE	  (DN	  7)	  –	  Pricaz	  –	  Folt	  	  	   DJ	   595:	   DN	   59	   (TIMIŞOARA)	   –	   Chişoda	   –	   Giroc	   –	  
TIMIŞOARA	  (DN	  59)	  

DJ	  709G:	  DN7	  –	  Turdaş	  –	  DN7	   DJ	   609:	   LUGOJ	   –	   Hezeriş	   –	   Valea	   Lungă	   Română	   –	  
Cliciova	  –	  Bethausen	  –	  Cladova	  –	  Ohaba	  Lungă	  –	  Ohaba	  
Română	  –	  Limită	  jud.	  Arad	  

DJ	   761:	   Şoimuş	   –	   Bârsău	   –	   Certeju	   de	   Sus	   –	   Hondol	   –	  
Săcărâmb	  –	  DJ	  705	  

DJ	   609A:	   Chizătău	   –	   Sanoviţa	   –	   Ghizela	   –	   Paniova	   –	  
Secaş	  –	  Crivobara	  –	  Limită	  jud.	  Arad	  

	   DJ	   609B:	   Coşteiu	   –	   Ţipari	   –	   Paiu	   –	   Balinţ	   –	   Cutina	   –	  
Bethausen	   –	   Leucuşeşti	   –	   Mănăştiur	   –	   Răchita	   –	  
Begheiu	  Mic	  –	  DN	  68A	  
DJ	  609E:	  RECAŞ	  (DN	  6)	  –	  Staţiunea	  viticolă	  Recatim	  
DJ	   680:	   LUGOJ	   (DN	   68A)	   –	   Tapia	   –	  Maguri	   –	   Cireşu	   –	  
Criciova	  –	  Jdioara	  
DJ	   681:	   FĂGET	   –	   Colonia	  Mică	   –	   Drăgsineşti	   –	   Gladna	  
Montană	  –	  Crivina	  -‐	  Criciova	  
DJ	  681C:	  DN	  68A	  (Pogăneşti)	  –	  Jureşti	  –	  Bîrna	  –	  Sărăzani	  
–	  Săceni	  –	  Sudriaş	  –	  Jupani	  –	  Leucuşeşti	  (DJ	  609B)	  
DJ	   682:	   FĂGET	   (DN	   6	   –	   Limită	   jud.	   Arad	   (Km	   9+000)	   –	  
Limita	   jud.	   Arad	   (Km	   130+150)	   –	   Periam	   –	   Sânpetru	  
Mare	  –	  Saravale	  –	  SÂNNICOLAU	  MARE	  –	  Dudeştii	  Vechi	  
–	  Beba	  Veche	  –	  Front.	  Serbia	  
DJ	   682D:	   FĂGET	   (DJ	   682)	   –	   Temeşeşti	   –	   Sinteşti	   –	  
Margina	  
DJ	  691:	  TIMIŞOARA	  –	  Dumbrăviţa	  –	  Giarmata	  –	  Pişchia	  
–	  Fibiş	  –	  Maşloc	  –	  Limită	  jud.	  Arad	  
DJ	   693:	   Cărpiniş	   (DN	   59A)	   –	   Iecea	   Mare	   –	   Biled	   –	  
Satchinez	  –	  Bărăteaz	  –	  Călacea	  –	  Orţisoara	  –	  Seceani	  –	  
Fibiş	  (DJ	  691)	  
DJ	   693B:	   Iohanisfeld	   (DN	   59B)	   –	   Ivanda	   –	   Cebza	   –	  
CIACOVA	  –	  Jebel	  –	  Iosif	  –	  Liebling	  –	  Stamora	  Română	  –	  
DJ	  592A	  (Otveşti)	  

	  
Legendă:	  ORAŞE,	  comune,	  sate	  
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Tabelul 2 -  Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier extinsă (comprehensive) 
ARAD	   CARAŞ-‐SEVERIN	  

DJ	  682C:	  DJ	  682	  –	  Sânleani	  –	  DN	  79	   	  
DJ	  682H:	  DN	  79	  –	  Livada	  –	  Sânleani	  –	  DJ	  682C	  
DJ	  791:	  Zimandu	  Nou	  –	  SÂNTANA	  –	  Chereluş	  

DJ	  792:	  Socodor	  –	  Nădab	  –	  Seleuş	  –	  INEU	  

DJ	   792C:	   	   Frontieră	   România	   -‐	   Ungaria	   –	   Dorobanţi	   –	  
CURTICI	   –	   SÂNTANA	   –	   Caporal	   Alexa	   –	   PÂNCOTA	   –	  
Măderat	  –	  Târnova	  –	  Şilindia	  –	  Cuied	  –	  Buteni	  
DJ	  794:	  DN	  79	  –	  Mişca	  –	  Apateu	  –	  Berechiu	  (DJ	  709)	  

	  
HUNEDOARA	   TIMIŞ	  

DJ	  666:	  Merişor	  –	  VULCAN	  	   	  
DJ	  667:	  Pui	  –	  Hobiţa	  –	  Cabana	  Baleia	  
DJ	   667A:	   DN66	   (Ohaba	   de	   sub	   Piatră)	   –	   Nucşoara	   –	  
Cabana	  Pietrele	  
DJ	   668:	   DN	   66	   –	   Bucium	   Orlea	   –	   Bretea	   Română	   -‐	  
Streisângeorgiu	  –	  Dâncu	  Mare	  –	  Tămăsasa	  –	  DN	  7	  
DJ	   668C:	   DN66	   –	   Bretea	   Română	   –	   Vîlcelele	   Bune	   –	  	  
Băţălari	  –	  Boşorod	  
DJ	  668D:	  SIMERIA	  –	  Bacia	  
DJ	  686:	  DJ668	  –	  Subcetate	  –	  Sântămăria	  Orlea	  –	  Râu	  de	  
Mori	  –	  Suseni	  –	  Cabana	  Râuşor	  
DJ	   687:	   Sântuhalm	   –	   Cristur	   –	   Peştişu	   Mare	   –	  
HUNEDOARA	  –	  Hasdat	  –	  CĂLAN	  
DJ	  687C:	  HAŢEG	  –	  Unirea	  –	  Ciula	  Mare	  –	  Ciula	  Mică	  –	  
Răchitova	  –	  DJ687G	  
DJ	  687K:	  Bretea	  Streiului	  –	  Silvaşu	  de	   Jos	  –	  Mănăstirea	  
Prislop	  
DJ	  709K:	  PETRILA	  –	  Cabana	  Lunca	  Florilor	  –	  
Cabana	  Auşel	  –	  limită	  jud.	  Alba	  
Legendă:	  ORAŞE,	  comune,	  sate	  
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Tabelul 3 - Legăturile cu reţeaua TEN-T feroviar de bază (core) 
ARAD	   CARAŞ-‐SEVERIN	  

DJ	  572:	  Cuveşdia	  –	  Şiştarovăţ	  –	  LIPOVA	  	   DJ	  572:	  Comorâşte	  –	  Forotic	  –	  Surducu	  Mare	  –	  Doclin	  –	  
Fizeş	  –	  Berzovia	  –	  Vermeş	  –	  Izgăr	  

DJ	   682:	   Limită	   jud.	   Timiş	   –	   Satu	   Mare	   –	   Secusigiu	   –	  
Sânpetru	   German	   –	   Felnac	   –	   Zădăreni	   –	   ARAD	   –	  
Fântânele	   –	   Zăbrani	   –	   Neudorf	   –	   LIPOVA	   –	   Ususău	   –	  
Bata	  –	  Ţela	  –	  Ostrov	  –	  Birchiş	  –	  Limită	  jud.	  Timiş	  

DJ	   587:	  Păltiniş	   –	  Rugi	   –	   Delineşti	   –	   Apaida	   –	  Brebu	   –	  
Zorlenţu	  Mare	  –	  Dezeşti	  –	  Fârliug	  –	  Valea	  Mare	  –	  Duleu	  
(DJ	  585)	  

DJ	  682C:	  DJ	  682	  –	  Sânleani	  –	  DN	  79	   DJ	   608:	   Lugova	   (DN6)	   –	   Bloburău	   –	   Costişa	   –	   Borugi	   –	  
Cornereva	  –	  Gruni	  –	  Arsuri	  –	  Obiţa	  –	  Rusca	  –	  Teregova	  –	  
Luncaviţa	  –	  Mehadica	  –	  Cuptoare	  –	  Crusovăţ	  (DN6)	  

DJ	  691:	  Limită	   jud.	  Timiş	  –	  Chesinţ	  –	   intersecţie	  DJ	  682	  
(Neudorf)	  

DJ	  608B:	  Cavaran	  –	  Mâtnicu	  Mare	  –	  Copăcele	  –	  Ohaba	  
Mâtnic	  –	  	  Zorlencior	  –	  Zorlenţu	  Mare	  (DJ	  587)	  

DJ	   707A:	   Săvârşin	   –	   Valea	  Mare	   –	   	   Căprioara	   –	   Limită	  
jud.	  Hunedoara	  	  	  

DJ	  608C:	  Slatina-‐Timiş	  –	  Bucoşniţa	  –	  Petroşniţa	  –	  Valea	  
Timişului	  –	  Bolvaşniţa	  –	  Vârciorova	  

DJ	  707B:	  DJ	  707A	  	  –	  Valea	  Mare	  –	  Birchiş	   	  
DJ	  708C:	  Sâmbăteni	  –	  Ghioroc	   	  
DJ	  709J:	  NĂDLAC	  –	  Peregu	  Mare	  –	  Peregu	  Mic	  –	  PECICA	  
–	  Turnu	  –	  Variaşu	  Mic	  –	  Iratoşu	  –	  Dorobanţi	  –	  Macea	  –	  
Sânmartin	  (Suprapunere	  DJ	  709B)	  –	  Grăniceri	  –	  Pilu	  
DJ	   792C:	   	   Frontieră	   România	   -‐	   Ungaria	   –	   Dorobanţi	   –	  
CURTICI	   –	   SÂNTANA	   –	   Caporal	   Alexa	   –	   PÂNCOTA	   –	  
Măderat	  –	  Târnova	  –	  Şilindia	  –	  Cuied	  –	  Buteni	  
	  

HUNEDOARA	   TIMIŞ	  
DJ	   668:	   DN	   66	   –	   Bucium	   Orlea	   –	   Bretea	   Română	   -‐	  
Streisângeorgiu	  –	  Dâncu	  Mare	  –	  Tămăsasa	  –	  DN	  7	  
	  

DJ	   572:	   Limită	   jud.	   Caraş-‐Severin	   –	   Silagiu	   –	   BUZIAŞ	   –	  
Hitiaş	  –	  Topolovăţu	  Mare	  –	  Lucareţ	  –	  Brestovăţ	  –	  Limită	  
jud.	  Arad	  

DJ	  668D:	  SIMERIA	  –	  Bacia	   DJ	  584:	  LUGOJ	  –	  Oloşag	  –	  Ştiuca	  –	  Zgribeşti	  –	  Limită	  jud.	  
Caraş-‐Severin	  

DJ	   687:	   Sântuhalm	   –	   Cristur	   –	   Peştişu	   Mare	   –	  
HUNEDOARA	  –	  Hasdat	  –	  CĂLAN	  

DJ	  584A:	  Găvojdia	  (DN6)	  –	  Ştiuca	  (DJ	  	  584)	  

DJ	   700:	   SIMERIA	   –	   Săuleşti	   –	   Aeroport	   –	   Sântandrei	   –	  
Bârcea	  Mare	  -‐	  UM	  

DJ	  591:	  Cenei	   (DN	  59	  B)	  –	  Sânmihaiu	  Român	  –	  Utvin	  –	  
TIMIŞOARA	  (DN	  59)	  

DJ	  700A:	  SIMERIA	  (DN7)	  –	  Uroi	   DJ	   592:	   TIMIŞOARA	   –	   Moşniţa	   Nouă	   –	   Albina	   –	  	  
Chevereşu	  Mare	  –	  Bacova	  –	  	  BUZIAŞ	  –	  Sinersig	  	  –	  LUGOJ	  

DJ	  705G:	  DN	  7	  –	  Romoş	  –	  Romoşel	  –	  limită	  jud.	  Alba	   DJ	   592D:	   LUGOJ	   –	   Jabăr	   –	  Ohaba-‐Forgaci	   –	   Ficătari	   –	  
Drăgoieşti	  	  –	  	  	  Racoviţă	  –Hitiaş	  –	  Sârbova	  –	  Bacova	  	  

DJ	  706A:	  Ilia	  –	  Sârbi	  –	  Branişca	  –	  Mintia	  –	  Păuliş	  –	  Fizeş	  
–	  Băiţa	  –	  Ormindea	  –	  Vălişoara	  (DN	  76)	  

DJ	   595:	   DN	   59	   (TIMIŞOARA)	   –	   Chişoda	   –	   Giroc	   –	  
TIMIŞOARA	  (DN	  59)	  

DJ	   707A:	   Limită	   jud.	   Arad	   –	   Pojoga	   –	   Lasau	   –	   DN68A	  
(Grind)	  

DJ	   682:	   FĂGET	   (DN	   6	   –	   Limită	   jud.	   Arad	   (Km	   9+000)	   –	  
Limita	   jud.	   Arad	   (Km	   130+150)	   –	   Periam	   –	   Sânpetru	  
Mare	  –	  Saravale	  –	  SÂNNICOLAU	  MARE	  –	  Dudeştii	  Vechi	  
–	  Beba	  Veche	  –	  Front.	  Serbia	  
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DJ	  707F:	  Zam	  (DN7)	  –	  Sălciva	   DJ	  691:	  TIMIŞOARA	  –	  Dumbrăviţa	  –	  Giarmata	  –	  Pişchia	  
–	  Fibiş	  –	  Maşloc	  –	  Limită	  jud.	  Arad	  

DJ	  707J:	  DN7	  –	  Cabana	  Căprioara	  –	  DEVA	   DJ	  692:	  DN69	  –	  Sânandrei	  –	  Carani	  –	  Bărăteaz	  –	  Gelu	  –	  
Variaş	  –	  Periam	  –	  Pesac	  –	  DN	  6	  

DJ	  707L:	  ORĂŞTIE	  (DN	  7)	  –	  Pricaz	  –	  Folt	  	  	   DJ	   693:	   Cărpiniş	   (DN	   59A)	   –	   Iecea	   Mare	   –	   Biled	   –	  
Satchinez	  –	  Bărăteaz	  –	  Călacea	  –	  Orţisoara	  –	  Seceani	  –	  
Fibiş	  (DJ	  691)	  

DJ	   708D:	   Vetel	   –	   Muncelu	   Mic	   –	   Feregi	   –	   Poiana	  
Răchiţelii	   –	   Vadu	   Dobrii	   –	   Ciuniţa	   –	   Fântâna	   –	   Lunca	  
Cernii	  de	  Sus	  

DJ	   693B:	   Iohanisfeld	   (DN	   59B)	   –	   Ivanda	   –	   Cebza	   –	  
CIACOVA	  –	  Jebel	  –	  Iosif	  –	  Liebling	  –	  Stamora	  Română	  –	  
DJ	  592A	  (Otveşti)	  

DJ	  708E:	  DEVA	  –	  Almaşu	  Sec	  –	  Cârjiţi	  –	  Popeşti	  –	  Almaşu	  
Mic	   –	   Peştişu	  Mare	   –	   Peştişu	  Mic	   –	   Josani	   –	  Nandru	   –	  
Ciulpăz	  	  –	  DJ	  687J	  

	  

DJ	  709G:	  DN7	  –	  Turdaş	  –	  DN7	   	  
	  
Legendă:	  ORAŞE,	  comune,	  sate	  

 
Tabelul 4 - Legăturile cu reţeaua TEN-T feroviar extinsă (comprehensive) 

ARAD	   CARAŞ-SEVERIN 
DJ	  791:	  Zimandu	  Nou	  –	  SÂNTANA	  –	  Chereluş	    

DJ	  792:	  Socodor	  –	  Nădab	  –	  Seleuş	  –	  INEU	  

DJ	   792C:	   	   Frontieră	   România	   -‐	   Ungaria	   –	   Dorobanţi	   –	  
CURTICI	   –	   SÂNTANA	   –	   Caporal	   Alexa	   –	   PÂNCOTA	   –	  
Măderat	  –	  Târnova	  –	  Şilindia	  –	  Cuied	  –	  Buteni	  
DJ	  794:	  DN	  79	  –	  Mişca	  –	  Apateu	  –	  Berechiu	  (DJ	  709)	  
	  
	  

HUNEDOARA	   TIMIŞ 
DJ	  666:	  Merişor	  –	  VULCAN	  	    

DJ	  667:	  Pui	  –	  Hobiţa	  –	  Cabana	  Baleia	  

DJ	   667A:	   DN66	   (Ohaba	   de	   sub	   Piatră)	   –	   Nucşoara	   –	  
Cabana	  Pietrele	  
DJ	   668:	   DN	   66	   –	   Bucium	   Orlea	   –	   Bretea	   Română	   -‐	  
Streisângeorgiu	  –	  Dâncu	  Mare	  –	  Tămăsasa	  –	  DN	  7	  
DJ	  668D:	  SIMERIA	  –	  Bacia	  

DJ	   687:	   Sântuhalm	   –	   Cristur	   –	   Peştişu	   Mare	   –	  
HUNEDOARA	  –	  Hasdat	  –	  CĂLAN	  
DJ	  687K:	  Bretea	  Streiului	  –	  Silvaşu	  de	   Jos	  –	  Mănăstirea	  
Prislop	  
	  
Legendă:	  ORAŞE,	  comune,	  sate	  

 
 



	  

83 
 

ANEXA 4. TRANSPORTURI 
 

Un sistem eficient, utilizat destul de mult la nivel European, şi anume transportul de 
autotrenuri rutiere cu vagoane specializate pe calea ferată, tip RO-LA, nu este funcţional, la nivel 
naţional, datorită costurilor ridicate de la calea ferată. Apărut iniţial în statele cu relief muntos, 
Elveţia şi Austria, pentru facilitarea traficului de marfă, sistemul RO-LA  (Rollenden - 
Landstrassen), care constă în transportul camioanelor pe vagoane de cale ferată speciale, s-a extins 
pe măsură ce problemele de protecţie a mediului au devenit mai stringente.  O serie de state 
europene au preferat să subvenţioneze acest gen de transport concomitent cu înăsprirea condiţiilor 
pentru transportul rutier, urmărind în acest fel protejarea infrastructurii rutiere şi protecţia mediului.  

România reuşea în anul 2006 să transporte în acest sistem 7.680 tiruri pe relaţia Glogovăţ-
Wels şi Wels-Episcopia Bihorului. Un an mai târziu transportul de tip RO-LA a devenit ineficient ca 
urmare a creşterii preţului transportului pe calea ferată. Interasant de remarcat este că România a 
fost singura ţară, din cele incluse în prima fază a proiectului Marco Polo 2, care nu a reuşit să atragă 
fonduri europene, deoarece nu a depus nici un proiect în acest sens. Diferenţa de preţ, pe rutele 
amintite, de circa 570 euro pe calea ferată faţă de circa 350 euro la rutier, au dus la dispariţia 
sistemului RO-LA în România, într-un moment când acest sistem cunoaştea o dezvoltare tot mai 
mare la nivel European.  

Conform datelor de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru a menţine această 
activitate ar fi fost necesare subvenţii de circa 300 euro pentru fiecare TIR transportat.  În calculul 
costurilor pentru transportul de tip RO-LA nu au fost incluse o serie de taxe ce ar trebui plătite la 
încărcarea şi descărcarea TIR-urilor de pe vagoane.  În tabelele 20 şi 21 sunt prezentate căteva 
comparaţii referitoare la costurile specifice în cazul transportului de tip RO-LA.  

 
Tabelul 1 - Comparaţie costuri sistem RO-LA -transport rutier 

Parametrii	  tren	  
RO-‐LA	  

Relaţia	  de	  
transport	  RO-‐

LA	  

Costuri	  totale	  de	  
transport	  feroviar	  
euro/TIR	  şi	  sens	  

Costuri	  transport	  
rutier	  euro/TIR	  şi	  sens	  
(cu	  autorizaţie	  rutieră	  

gratuită)	  

Costuri	  transport	  
rutier	  euro/TIR	  şi	  
sens	  (cu	  autorizaţie	  
rutieră	  cu	  plată)	  

1200	  tb/500	  m	   Glogovăţ	  -‐	  
Bucureşti	  
Progresul	  

572	   238	   338	  

Sursa: Strategia de transport intermodal în România 2020, Guvernul României, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, mai 2011 

 
În prezent, România nu dispune de infrastructura necesară dezvoltării rapide a sistemului de 

transport multimodal. Sistemele de transport în containere şi RO-RO sunt singurele utilizate. 
Încercări timide de reimplementare a sistemului RO-LA s-au făcut în anul 2009, dar costurile mari, 
induse de acest sistem, comparativ cu cele ale transportului rutier, pe aceiaşi distanţă, au dus la lipsa 
cererii şi ulerior, la abandonarea ideii. 
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Tabelul 2- Valoarea subvenţiilor necesare transportului tip RO-LA în România  
( anul 2009) 

Nr.	  pereche(i)	  de	  
trenuri	  
RO-‐LA/zi	  

Subvenţie	  zilnică	  
euro/pereche(i)	  tren	  RO-‐LA	  

Subvenţie	  anuală	  
(euro)	  

Rest	  parc	  de	  
vagoane	  RO-‐LA	  

buc.	  fizice	  
1	   13.230	   4.828.950	   100	  
2	   26.460	   9.657.900	   60	  
3	   39.690	   14.486.850	   0	  

Sursa: Strategia de transport intermodal în România 2020, Guvernul României,  
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, mai 2011 

 
Actualmente, în zona Timişoara nu există dezvoltată o infrastructură de transport, care să 

asigure servicii la standardul impus de cerinţele pieţii şi corelate cu distribuţia amplasamentelor 
pentru producţie şi desfacere, cu planurile de urbanism şi tendinţele de dezvoltare strategică locală, 
regională şi transfrontalieră. Existenţa unui centru intermodal regional de transport ar conduce la 
reducerea timpilor şi a cheltuielilor de transport, cu implicaţii benefice asupra cheltuielilor 
beneficiarilor locali,  şi ar creşte competivitatea zonei Timişoara în raport cu regiunile Uniunii 
Europene.   

Crearea acestui centru intermodal regional de transporturi, ar putea susţine dezvoltarea 
infrastructurilor de transport rutier, feroviar, aerian, implicând alinierea acestora la standardele 
europene (din punct de vedere al parametrilor tehnici si operaţionali) şi care va avea, totodată, efecte 
benefice privind corelarea proiectelor de dezvoltare ale Regiunii Vest cu cele din regiunile vecine. 

Amplasarea acestui centru de transfer multimodal se preconizează a fi în Remetea Mare sau 
la Recaş (figurile 1 şi 2), localităţi situate foarte aproape de Timişoara, având acces direct la 
infrastructura rutieră (E70), feroviară (CF 900) şi aeroport.  
 

Fig. 1 - Propunere privind amplasarea spaţială a terminalului multimodal, în Recaş 
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Suprafaţa totală necesară dezvoltării acestui terminal este de 30 ha17 pe care vor fi realizate 
reţelele de cale ferată şi triaj (inclusiv racordurile la magistrala de cale ferată), retelele rutiere, 
platforma si parcările necesare pentru operatorii economici cât şi pentru administraţia centrului, 
clădirile pentru administraţie şi vamă, clădiri pentru instalaţii utilităţi, reţelele de utilităţi necesare, 
dotarea cu echipamente de încărcare / descărcare / deplasare a containerelor şi paleţilor, spaţii pentru 
servicii conexe.. Planurile includ şi realizarea a două terminale RO-LA pentru transportul de TIR-
uri. Investiţia este evaluată la circa 90 mil. Euro şi va fi realizată din bugetul local şi din fonduri 
europene, prin Programul Operaţional Sectorial. 
 

Fig. 2 - Proiect de suprastructură pentru terminalul multimodal Recaş 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Sursa: Anexa la la Hotărârea CJT nr. 68/28.06.2010 
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ANEXA 5. TRANSPORTURI 
 

La Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) este compania care asigură 
transporul în comun în oraş şi zonele limitrofe (vezi fig. 1). 
 

Fig. 1 - Reţeaua de transport în comun deservită, în Timişoara, de RATT 

 
 

În cazul oraşului Arad, serviciul de transport public de călători este desfăşurat de Compania 
de Transport Arad, care, prin intermediul a 159 tramvaie şi 158 autobuze acoperă întreaga suprafaţă 
a oraşului (fig. 2) 
 

Fig. 2 - Reţeaua din Arad, deservită de compania de transport locală 
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În municipiul Reşiţa, transportul urban de călători se realizează cu tramvaie şi autobuze de 
medie şi mare capacitate iar transportul suburban - spre satele aparţinătoare - se face cu autobuze de 
mică capacitate. Lungimea totală a traseelor este de 145 km pentru autobuze şi 18,2 km pentru 
tramvaie. Datorită configuraţiei stradale a municipiului Reşiţa, mijloacele de transport urban de 
călători străbat toate arterele principale ale oraşului (fig. 3). 

 
Fig. 3 - Reţeaua din Reşiţa, deservită de compania de transport locală, SC PRESCOM SA 
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ANEXA 6. TRANSPORTURI 
 

În Timişoara, reţeaua de piste de biciclete este în expansiune, în anul 2011 existând circa 60 
km. Este, însă, prevăzut să se dezvolte, rapid, o reţea complexă de piste de biciclete (fig. 22). 

Un proiect interesant, deasemenea, este cel prin care este vizată construcţia unei piste de 
biciclete la graniţa dintre România şi Ungaria, pe teritoriul comunei Cenad. Lungimea traseului 
proiectat este de 14,334 km, piaţa urmând să fie construită, în totalitate, separat de reţelele actuale 
existente în zonă. Lăţimea pistei este proiectată la doi metri, pentru a face posibilă atingerea, în 
siguranţă, a vitezei de 25 km/h. 

De altfel, acest tip de proiecte se încadrează în tendinţa de construcţie, la nivel european a 
ceea ce se numeşte “drumuri verzi” şi care are ca scop crearea unei reţele complexe de piste de 
biciclete, care să unească localităţile europene. De aceea, proiecte tip cel de la Cenad trebuie 
multiplicate şi dezvoltate pe întreg teritoriul Regiunii Vest. 
 

Fig 1 - Dispunerea reţelelor de piste de biciclete în municipiul Timişoara 

 
 

 
 
 
 
 
 


