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1 INTRODUCERE 

Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 este 

un document care fundamentează obiectivele majore ale sistemului național de transport feroviar. 

Concepția a fost elaborată după o evaluare detaliată a stadiului actual al sectorului feroviar din Moldova, atât la 

nivel strategic cât și operațional. Prin urmare, au fost identificate și analizate posibilele opțiuni de restructurare. 

Documentul se axează în principal pe restructurarea sectorului feroviar cu scopul de a-l face sustenabil din punct de 

vedere financiar, tehnic și social. Se intenționează ca societatea de căi ferate, care va acționa în calitate de 

administrator al infrastructurii și/sau operator de transport, să devină sustenabilă financiar și capabilă să concureze 

în viitor cu alți furnizori de servicii de transport pentru a satisface așteptările și nevoile pieței. Restructurarea Î.S. 

”Calea Ferată din Moldova” (CFM) stabilește bazele pentru un sector feroviar funcțional, eficient și de succes, în 

conformitate cu legislația UE. 

Documentul este împărțit în 6 părți: 

 Analiza situației actuale a sectorului feroviar și definirea problemei; 

 Documente de politici și acte normative relevante; 

 Obiectivele concepției; 

 Instrumentele și căile de soluționare a problemei; 

 Evaluarea impacturilor și măsuri necesare; 

 Concluzii și pașii următori; 
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2 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SECTORULUI FEROVIAR ȘI DEFINIREA PROBLEMEI 

Situația actuală în sectorul feroviar în sine și a CFM, în special este devastatoare. Cifrele prezentate în continuare 

sintetizează situația actuală. 

CFM este în principal, operator de servicii de transport marfă. De la 70% până la 75% din venituri au fost generate 

de transportul de marfă. Volumul de mărfuri transportate a scăzut semnificativ de la 12 mil. tone în 2008 la 4 mil. 

tone în 2015. 

 

Figura 2.1. Evoluția veniturilor CFM din transportul de marfă 2011-2016. 

Veniturile CFM din transportul de pasageri au scăzut semnificativ de la 266 mil. lei în 2011 la 211 mil. lei în 2015. 

Pierderile au crescut în ultimii ani din cauza scăderii numărului de pasageri, în special pentru transportul 

internațional. 

În ultimii 2 ani, veniturile totale ale CFM au scăzut de la 950 mil. lei în 2014 la doar 875 mil. lei în 2015. 

În fiecare an, CFM are pierderi de 100 mil. lei/an și, în prezent, a ajuns la datorii de 750 mil. lei. 

 

Tabel 2.1. Situația financiară generală a CFM. 

Rezultate financiare (milioane, lei) 2011 2012 2013 2014 2015 

Rezultat financiar al CFM din activitatea de transport -125 -295 -139 -186 -192 

Din activitatea de transport de mărfuri 110 -30 50 76 60 

Din activitatea de transport călători -235 -265 -189 -262 -252 

 

În aprilie 2016, CFM avea 9948 de angajați. Aproape 40% din totalul cheltuielilor au reprezentat salarii și 

contribuții. Indicatorul ”Angajat/ km linie” în Moldova este printre cele mai mari în comparație cu alte căi ferate 

europene. 

Tabel 2.2. Cheltuieli CFM pentru serviciile de transport. 

în milioane lei  2011 2012 2013 2014 2015 

Salarii si contribuții  342 426 411 431 431 

Total cheltuieli  1015 1102 1134 1134 1069 

% salarii și contribuții /total cheltuieli 33.7 38.7 36.2 38.0 40.3 
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CFM a pregătit un plan pentru a reduce forța de muncă cu aproape 50% prin plecări voluntare și non-voluntare. 

Acest plan nu este încă pus în aplicare, întrucât ar însemna plata pentru concedieri fiind nevoie de fonduri pentru a 

realiza acest lucru. Având la bază salarii neregulate sau scăzute, CFM are, de asemenea, o mare problemă cu exodul 

profesioniștilor, deoarece majoritatea angajaților care părăsesc CFM au aparținut personalului operațional, 

contribuind la scăderea performantelor CFM. 

 

 

Figura 2.2. Evoluția Transportului de Călători (2011-2016). 

Starea tehnică nu este mai încurajatoare decât situația financiară. Infrastructura este veche și slab întreținută. 

Conform Planului de Investiții 2014 - 2020 al CFM, infrastructura feroviara din Moldova ar necesita investiții de 

aproape 300 mil. euro pana în 2020 în vederea îmbunătățirii calității și a siguranței. Durata de viață a principalului 

material rulant (locomotive și vagoane cu compartiment) nu poate fi mărită în continuare. 

Tabel 2.3. Parcul de material rulant (vagoane) a CFM. 

tip vagon 

durata 

maximă de 

funcționare 

total 

număr 

vagoane 

din care,  

utilizate 
nu depășesc durata limită de 

funcționare 

vagoane universale acoperite  32 1736 677 635 

vagoane descoperite  22 1512 1364 376 

platforme 32 984 478 548 

cisterne 30-32 599 430 200 

vagoane pentru transport ciment  26 303 207 73 

vagoane pentru transport cereale  30 730 717 451 

vagoane acoperite tip 918  25 707 634 204 

vagoane cu sistem de congelare  25 212 20 99 

altele  25 253 156 97 

total   7036 4683 2583 

 

CFM are o structură de conducere incertă și cu schimbări rapide de management. Așa cum a fost cazul altor căi 

ferate monopoliste, există o lipsă de atitudine comercială și responsabilitate. CFM nu are implementată o structură 

de vânzări, depinzând de expeditorii de marfă și terțe părți pentru a câștiga volume de marfă. 

Principalul concurent pentru CFM este sectorul rutier. Cota de piață a transportului feroviar de mărfuri și călători a 

scăzut semnificativ. În prezent, reprezintă aproximativ 2% din transportul de călători și aproximativ 18% din 

transportul de marfă). 
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Definirea problemelor care necesită soluționare și anume: 

 CFM este o întreprindere feroviară (IF) monopolistă de stat destinată furnizării serviciilor de transport 

feroviar. Conturile de infrastructură și operațiuni de transport sunt comune; 

 Nu există liberalizarea operațiunilor internaționale de transport de marfă; 

 Nu există concurență pe piața națională a transportului de mărfuri; 

 Întreținerea principalelor linii feroviare a fost insuficient finanțată timp de mai mulți ani, ce a dus la 

reducerea vitezei și siguranței. 

 Standardele de siguranță nu corespund celor Europene; 

 Cadrul legal este imperfect și necesită revizuire și armonizare cu cel European. 
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3 DOCUMENTE DE POLITICI ȘI ACTE NORMATIVE RELEVANTE 

Ipotezele cheie și obiectivele strategice cheie în procesul de restructurare a sectorului feroviar și CFM se bazează pe 

principiile de politică stipulate în angajamente, și anume: 

1. Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, Titlul IV, Capitolul 15 Transportul,  

ratificat prin Legea Nr. 112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr. 185-199, 

art. Nr : 442); 

2. Strategia de Transport și Logistică 2013-2022 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 28.10.2013 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243-247, art. 933); 

precum și: 

1. Acordul de Împrumut între Republica Moldova și BERD, ratificat prin legea 22 din 27.02.2015 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, Nr. 69-73, art. nr. 75) pentru realizarea Proiectul de restructurare a 

căilor ferate din Moldova, semnat la 14 noiembrie 2014 între CFM și BERD; 

2. Contractul de Finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI), într-un program 

de parteneriat în comun cu Proiectul de Restructurare BERD, Ratificat prin Legea nr. 298 din 22.12.2016 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 9-18, art. nr. 36). 

  

4 OBIECTIVELE CONCEPȚIEI 

Obiectivul acestei Concepții este de a defini direcția pentru viitoarea dezvoltare corporativă, managerială și 

operațională a Căilor Ferate moldovenești din toate punctele de vedere relevante.  

Guvernul intenționează să identifice și să propună modificările necesare la un nivel care să asigure transformarea 

Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova” (Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”, prescurtată CFM) într-o 

societate pe acțiuni orientată spre afaceri.  

Cuvântul cheie al acestei afirmații este ”orientată spre afaceri”, deoarece un transfer pur al CFM, de la întreprindere 

publică deținută de stat către o societate pe acțiuni deținută 100% de stat, nu va conduce la o nouă cultură de afaceri 

și, respectiv, un succes comercial mai mare.  

Prezentul document va permite implementarea și monitorizarea transferului de la o întreprindere publică deținută de 

stat într-o companie cu spirit de management orientat către profit, fiabil și angajat din punct de vedere social. 

CFM trebuie să fie restructurată în mod radical, cu scopul de a revitaliza sectorul feroviar din Moldova și de a-l 

integra în sistemul de transport politic și economic. 

Decizia privind un model de organizare a sectorului feroviar este una strategică. Transformarea unei societăți 

integrate de stat în conformitate cu dreptul public nu este un proces ușor și va dura cel puțin 4-5 ani, cu condiția ca 

toate premisele politice, juridice și financiare să fie în vigoare. 

Accentul trebuie pus pe faza de tranziție în care transformarea trebuie să fie realizată în condițiile date de cadrul 

politic, juridic și sprijinul financiar necesar. Strategia-cheie pentru CFM trebuie să fie ”operarea căii ferate 

complet independentă financiar și cu acoperirea costurilor”. 

 

Planul de restructurare pentru întreg sector va acoperi următoarele aspecte majore:  

 Transpunerea acquis-ului comunitar al UE; 

 Separarea organizatorică și financiară a CFM în activitățile de transport călători, marfă și de infrastructură; 

 Crearea Agenției Feroviare care acționează în calitate de Agenție Națională de Securitate (ANS), 

Organismului de Reglementare (OR) și Autorității de Investigare a Accidentelor;  

 Deschiderea pieței feroviare din Moldova pentru actorii privați de pe piață; 

 Atragerea de noi operatori feroviari (publici sau privați, locali sau străini); 

 Creșterea competiției între CFM și noii operatori. 
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Premisele Cheie pentru restructurare sunt: 

 Separarea operațiunilor feroviare de managementul infrastructurii (MI); 

 Operarea feroviară complet independentă financiar și care acoperă costurile; 

 Managementul infrastructurii ca funcție publică (ca și în sectorul rutier) - finanțat din bugetul de stat, în 

conformitate cu Directiva UE pentru 2012/34/UE; 

 Nivelul durabil de calitate și al infrastructurii feroviare pentru a asigura operațiuni feroviare adecvate pe 

piață feroviară cu acces liber; 

 Sucursale funcționale în funcție de activitate și de piață; 

 Responsabilitatea, răspunderea, rentabilitatea la toate nivelurile de management; 

 Unitatea de tracțiune pentru a proteja investițiile și a asigura rambursarea creditelor, atât timp cat 

împrumuturile sunt garantate de stat; 

 Grup de Experți pentru a limita concedierile. Creșterea forței de muncă calificată pentru a asigura 

dezvoltarea durabilă a sectorului și companiei. 

 

Obiectivele strategice cheie pentru procesul de restructurare a CFM și opțiunile strategice cheie legate de procesul 

decizional sunt prezentate mai jos. 

Obiective Strategice Cheie Întrebări strategice cheie pentru procesul decizional 

Rentabilitate 
 Este serviciul sau produsul rentabil pentru 

activitate? 

Restructurarea organizației spre orientarea către client 
 Sunt orientate către client (clienți interni – între 

sucursale – clienți externi)? 

Dezvoltarea personalului cheie 

 Ce fel de abilități și tip de personal sunt necesare la 

momentul actual și pe viitor? 

 Cum putem sprijini personalul în a deveni mai 

eficient în atingerea obiectivelor comerciale? 

Reabilitarea infrastructurii prioritară 

 Ce fel de infrastructură este necesară pentru a ne 

atinge scopurile? (operațiuni CFM în calitate de 

achizitori și Managerul de Infrastructură în calitate 

de furnizor) 

Creșterea fiabilității locomotivelor, vagoanelor 
 De ce avem nevoie pentru a ne servi clienții în mod 

eficient și la un anumit nivel de calitate? 

 

Întrebările strategice cheie de mai sus reprezintă o orientare pentru orice proces decizional.  

 

 



9 

 

5 INSTRUMENTELE ȘI CĂILE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMEI 

5.1 Direcțiile de dezvoltare ale sectorului feroviar și analiza opțiunilor 

În funcție de situația actuală a sectorului, există trei scenarii pentru viitor: 

Scenariul 1. Menținerea situației și condițiilor actuale; 

Scenariul 2. Decizia de a dizolva sectorul feroviar și concentrarea spre alte moduri de transport; 

Scenariul 3. Restructurarea sectorului feroviar în conformitate cu legislația UE și revitalizarea acestuia. 

Luând în considerare situația tehnică, financiară și de piața actuală, primele două opțiuni vor conduce la demararea 

procesului de insolvabilitate CFM. 

Evident că, a treia opțiune va conduce la un sector de cale ferată revitalizată. Aceasta este opțiunea cu cel mai mare 

efort din partea politicului, de la CFM în sine și, de asemenea, cu cele mai mari implicații financiare. 

Mai jos sunt prezentate detalii despre primele două opțiuni. 

Scenariul 1. Menținerea status-quo-ului (scenariul „a nu face nimic”) 

Menținerea status-quo-ului (fără a subvenționa sistemul actual). 

În acest scenariu, decizia politică este de a nu face literalmente nimic. Fără finanțare suplimentară din partea 

Guvernului, CFM va demara procesul de insolvabilitate în cel mult trei ani. Pentru a evita insolvabilitatea, CFM 

va renunța la transportul de călători, deoarece este transportul care generează cele mai mari pierderi. CFM nu va 

fi în măsură să investească în noile vagoane sau în infrastructură, iar bugetul va fi înghițit de costurile cu 

personalul și productivitatea scăzută. În etapa următoare, CFM va închide liniile neprofitabile și va renunța la 

anumite servicii de transport. Cu închiderea serviciilor de transport, veniturile vor scădea și în cel mult 3 ani 

CFM va fi în stare de insolvabilitate. 

Lista de mai jos arată implicațiile acestei decizii: 

 Pasul 1: Stoparea transportului de călători; 

 Pasul 2: Investiții zero, buget cheltuit pe costurile cu personalul și productivitatea scăzută; 

 Pasul 3: Închiderea liniilor și încetarea anumitor servicii de transport (din lipsa de vagoane și locomotive); 

 Pasul 4: Demararea procesului de insolvabilitate. 

Perioada de timp: 2 – 3 ani. 

Menținerea status-quo-ului cu subvenționarea sistemului actual. 

Aceasta este o altă variantă a primului scenariu.  

Guvernul decide să mențină status quo-ul, dar este de acord cu privire la subvenții suplimentare. În acest caz, 

intervalul de timp pentru demararea procesului de insolvabilitate va fi de aproximativ 5 ani. 

Spre deosebire de primul scenariu, calea ferată va supraviețui un pic mai mult și va costa mai mulți bani pentru 

contribuabili. 

Lista de mai jos arată implicațiile acestei decizii: 

 Pasul 1: Anularea transportului de călători; 

 Pasul 2: Investiții minore, buget cheltuit pe costurile pentru personal și productivitatea scăzută; 

 Pasul 3: Închiderea liniilor și încetarea anumitor servicii de transport; 

 Pasul 4: Demararea procesului de insolvabilitate mai târzie. 

Perioada de timp: aproximativ 5 ani. 

Scenariul 2. Decizia de a dizolva sectorul feroviar și concentrarea spre alte moduri de transport 

Acest lucru este, de asemenea, un scenariu posibil în situația actuală.  

Guvernul decide să închidă calea ferată și să se concentreze asupra altor moduri de transport (în principal, pe 

transportul rutier deoarece acest sistem funcționează destul de bine în prezent).  

Acțiunile trebuie orientate spre o închidere organizată și structurată a sectorului feroviar.  
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De asemenea, toate transporturile publice feroviare existente de călători trebuie să fie transferate către alți 

operatori de transport. 

Lista de mai jos arată implicațiile acestei decizii: 

 Pasul 1: Dizolvarea organizată a CFM; 

 Pasul 2: Stoparea transportului de călători, încheierea de contracte de servicii publice (OSP) cu alți 

furnizori de servicii de transport (rutier); 

 Pasul 3: Închiderea liniilor și încetarea anumitor servicii de transport; 

 Pasul 4: Concedierea personalului (costuri pentru pensii, plăți compensatorii). 

Perioada de timp: aproximativ 3-5 ani. 

Scenariul 3. Restructurarea sectorului feroviar în conformitate cu legislația UE și revitalizarea acestuia 

Luând în considerație că Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, scenariul 3 se recomandă ca 

fiind cel preferat. 

Al treilea scenariu include: 

 Modificări în legislație cu adoptarea unei noi legislații feroviare în deplină conformitate cu legislația UE; 

 Stabilirea de organisme feroviare, în principal organismul de reglementare, organismul de siguranță și 

organismul de investigare a accidentelor; 

 Restructurarea CFM, inclusiv separarea diverselor activități, în particular separarea infrastructurii de 

operare.  

Acesta este de departe cel mai provocator și costisitor scenariu pentru Moldova, deoarece include investițiile 

necesare în infrastructură, sprijin pentru restructurare și, de asemenea, consolidarea capacităților la niveluri 

ministeriale, deoarece acestea vor avea, de asemenea, o nouă poziție și, prin urmare, noi sarcini în acest sector. 

În ceea ce privește restructurarea CFM, Concepția enumeră toate etapele necesare pentru a atinge stadiul final al 

structurii organizatorice convenite. 

Intervalul de timp pentru întregul proces de restructurare va fi aproximativ 5 - 8 ani. 

Imaginea de mai jos oferă o imagine de ansamblu a scenariilor în funcție de deciziile politice, măsurile necesare și 

implicațiile financiare asupra bugetului de stat. 
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 Figura 5.1. Prezentare generală a scenariilor existente pentru sectorul feroviar. 

Situația CFM ca întreprindere de stat complet integrată pe verticală nu pare a mai fi viabilă.  

Pentru a restructura CFM, există trei opțiuni majore, după cum urmează: 

1. Menținerea CFM ca o singură societate integrată pe verticală, în sensul prevederilor Regulamentului 

Consiliului European (CE) nr. 139/2004 - Regulamentul CE privind concentrările economice sub 

supervizarea Direcției generale concurență (DG COMP) și a autorităților naționale - și definită în 

Regulamentul 2014/34/UE: 

 Presupune o singură companie formată din divizii distincte, inclusiv managerul infrastructurii și una sau 

mai multe divizii care oferă servicii de transport, fără a avea personalitate juridică distinctă; 

 CFM va avea divizii cu sisteme contabile complet separate între managementul infrastructurii și furnizorii 

de servicii, cu interzicerea absolută a subvenționării încrucișate între divizii, fără derogări și excepții; 

 Această opțiune presupune crearea unei noi autorități, complet independentă, care va fi responsabilă cu 

funcțiile esențiale. 

Exemple: Slovenia și Ungaria. Lituania (sub procedura de încălcare a Tratatului UE).  

2. Restructurarea CFM în diferite societăți independente integrate vertical, companii cu structuri de tip 

S.A. (Societate pe Acțiuni), în înțelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 139/2004 și definite prin 

Regulamentul nr. 2012/34/UE de amendare. Există 3 tipuri de companii:  

 un manager al infrastructurii controlat de un operator, care controlează, în același timp, unul sau mai mulți 

operatori feroviari care oferă servicii feroviare pe rețeaua administrată de managerul infrastructurii; 

 un manager al infrastructurii controlat de unul sau mai mulți operatori feroviari care oferă servicii feroviare 

pe rețeaua administrată de managerul infrastructurii; 

 unul sau mai mulți operatori feroviari care oferă servicii feroviare pe rețeaua administrată de managerul 

infrastructurii, controlați de managerul infrastructurii.  
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În orice caz, proprietarul Societății, statul, trebuie să se asigure că nici una dintre celelalte entități legale din 

cadrul Societății nu are o influență decisivă asupra deciziilor adoptate de managerul infrastructurii în 

legătură cu funcțiile esențiale. 

Exemple: Franța (din 2016), Austria si Germani ca și Societăți clasice puternice, Polonia. 

3. Restructurarea CFM în societăți complet independente, din care una pentru gestionarea infrastructurii și 

una sau mai multe care oferă servicii de transport, fiecare dintre aceste noi companii având posibilitatea de 

a avea filiale pentru misiuni specifice.  

De exemplu: 

 companiile de management al infrastructurii pot deține în exclusivitate sau într-o cotă mai redusă filiale 

pentru lucrări; 

 companiile de transport pot avea filiale pentru serviciile de marfă (naționale sau internaționale), pentru 

serviciile de călători (servicii publice, naționale sau internaționale), pentru servicii de mișcare care vor fi 

oferite tuturor operatorilor feroviari care activează în Republica Moldova, pentru serviciile de vagoane spre 

a fi oferite expeditorilor de marfă, etc.; 

 În Letonia, compania de transport feroviar de călători a fost complet integrată într-o companie care oferă 

servicii de transport în zona orașului Riga și nu mai este parte a întreprinderii feroviare deținută de stat; 

 În România, Bulgaria, Kosovo, Republica Cehă, Slovacia, Suedia, Muntenegru, compania feroviară a fost 

divizată în companii independente, deși aceste companii independente se află în proprietatea statului. 

Participarea statului este posibilă: 

- Atunci când un manager al infrastructurii și un operator feroviar sunt complet independenți unul de 

altul, dar ambii sunt controlați direct de Statul Membru, fără un organism intermediar, atunci aceștia nu 

se consideră a constitui o companie integrată vertical. 

Au fost stabilite criteriile care necesită a fi luate în considerare pentru respectarea politicii UE și situația specifică a 

căii ferate din Republica Moldova. 

 

Pe baza definițiilor și criteriilor legislației UE, în special a Regulamentului de Concentrare Economică UE, a fost 

dezvoltat tabelul 5.1 și 5.2 care oferă o privire de ansamblu asupra diferitelor structuri și modul în care aceste 

structuri îndeplinesc diferite criterii. Criteriile acoperă cerințele juridice (politica UE, strategia de transport), precum 

și diverse probleme în ceea ce privește finanțarea, posibilitățile de investiții private și utilizarea optimă a 

personalului și a investițiilor. 

 

 

 

 

  



13 

 

Tabel 5.1. Descrierea variantelor de structuri. 

Var Opțiunea Organigrama 
   

   

1 Opțiunea 1.1. 

 

Companie integrată cu 

departamente separate pentru 

infrastructură și operațiuni  
   

   

2 Opțiunea 1.2. 

 

Companie integrată cu unități 

comerciale separate pentru 

călători, marfă, infrastructură și 

corporative 
 

   

   

3 Opțiunea 2.1. 

 

Companie cu filiale independente 

pentru infrastructură, călători și 

marfă  
   

   

4 Opțiunea 2.2.  

 

Companie cu filiale independente 

pentru infrastructură, călători, 

marfă și tracțiune  
   

   

5 Opțiunea 2.3. 

 

Companie responsabilă de 

infrastructură cu o filială pentru 

marfă, și o companie de călători 

complet independentă  
   

   

6 Opțiunea 2.4. 

 

Structură corporatistă cu filiale 

independente pentru 

infrastructură, funcții esențiale de 

MI, călători, marfă, tracțiune și 

personal 
 

   

   

7 Opțiunea 3.1. 

 

2 societăți separate independente 

pentru infrastructură și călători cu 

o filială pentru marfă  
   

   

8 Opțiunea 3.2. 

 

2 societăți separate independente 

pentru infrastructură și operațiuni 

(călători și marfă)  
   

   

9 Opțiunea 3.3. 

 

3 societăți separate independente 

pentru infrastructură, călători și 

marfă 
 

   

 

Opțiunile sunt clasificate în 3 niveluri (ridicat, mediu, scăzut) care compară alternativele. Variantele care susțin cel 

mai bine criteriile au fost clasificate cu ”ridicat”, în timp ce susținerea cea mai mică a fost cotată cu ”scăzut”. 

Pe baza analizei și clasamentului din tabelul de mai jos, în conformitate cu scorul obținut, variantele cele mai 

potrivite sunt: 

Companie feroviară integrată 

Companie feroviară integrată 

Infrastructură SRL 

Infrastructură SRL 

   Companie corporatistă 

Personal  
SRL 

Infrastructura 

Infrastructura feroviară 

Infrastructura feroviară 

Departament 
infrastructură 

UC Infrastructură 

Marfă SRL 

Marfă SRL 

Infrastructura 

Tracțiune  
SRL 

Călători SRL 

Operațiuni feroviare (Marfă și Călători) 

Călători 

Departament 
operațiuni 

UC Corporatistă 

Călători SRL 

Călători SRL 

Marfă SRL 

Marfă  
SRL 

Marfă SRL 

separat 

Marfă 

UC Marfă 

Companie corporatistă 

Tracțiune SRL 

Călători SRL 

Călători  
SRL 

separat 

separat 

UC Călători 

Companie corporatistă 

total separat 

Funcții esențiale 
MI 

separate total 

Infrastructură  
SRL 

separate total 

Companie 
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1. Varianta 6 (Structură corporatistă cu filiale independente pentru infrastructură, funcții esențiale MI, de 

călători, de marfă, de tracțiune și de personal); 

2. Varianta 4 (Companie cu filiale independente pentru infrastructură, pentru călători, de marfă și de 

tracțiune); 

3. Varianta 9 (3 societăți separate independente pentru infrastructură, călători și marfă). 

Evaluarea reprezintă baza pentru detalierea în continuare a abordării restructurării în direcția Variantei 6, din 

prezentul document, care respectă întocmai politicile din Moldova și UE, și care permite în continuare un grad 

ridicat de transparență și de orientare către afaceri. 

Varianta 9 ar fi o evoluție de perspectivă a structurii de tip holding. Prin urmare, implementarea acestei opțiuni va 

presupune etape intermediare sub forma variantelor 3, 4 sau 6. 

Având în vedere punctajul acumulat de varianta 6, au fost propuse ca măsurile următoare sa fie aplicate în acest 

sens, și anume:  

 structură de holding cu filiale independente pentru infrastructură, funcții esențiale MI, de călători, 

de marfă, de tracțiune și de personal.  

Astfel, se asigură un management adecvat al aspectelor sociale referitoare la concedierea personalului. 

În funcție de statutul personalului la momentul când CFM va fi companie comercială, va exista posibilitatea de a 

merge în direcția Variantei 4: 

 crearea de filiale independente pentru infrastructură, de călători, de marfă și de tracțiune. 

Analiza multicriterială sprijină, de asemenea, tendința în sectorul feroviar european către corporatizare sau 

soluții complet separate.  

Primele 2 variante sunt cotate cu cel mai mic punctaj. Deși sunt preferate din perspectiva eforturilor necesare pentru 

implementarea modificărilor, ar trebui să se ia în considerare faptul că Comisia Europeană le consideră cel mai puțin 

dorite opțiuni. 

Comisia Europeană vede în aceste structuri pericolul creării unor autorități ineficiente deoarece sunt entități legale 

care, în practică, nu sunt deloc independente. Soluția Franței dinainte de 2016 este deseori considerată ca un 

exemplu. Drept urmare, cel puțin în UE, aceste structuri sunt sub supravegherea permanentă a Agențiilor UE, în 

particular a Departamentului pentru mobilitate și transporturi (DG MOVE) și DG COMP, cel din urmă monitorizând 

și finanțatorii atunci când acestea intenționează sa finanțeze astfel de structuri. 
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Tabel 5.2. Descrierea și ordinea variantelor de structură. 

# 

Criteriu  Evaluare 

Structura 

P
o

n
d

er
e 

Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9 

Companie integrată 

cu departamente 

separate pentru 

infrastructură și 

operațiuni 

Companie integrată cu 

unități comerciale 

separate pentru călători, 

marfă, infrastructură și 

corporative 

Companie cu filiale 

independente pentru 

infrastructură, călători și 

marfă 

Companie cu filiale 

independente pentru 

infrastructură, călători, 

marfă și tracțiune 

Companie responsabilă 

de infrastructură cu o 

filială pentru marfă, și o 

companie de călători 

complet independentă 

Structură corporatistă cu 

filiale independente 

pentru infrastructură, 

funcții esențiale de MI, 

călători, marfă, tracțiune 

și personal 

2 societăți separate 

independente pentru 

infrastructură și călători 

cu o filială pentru marfă 

2 societăți separate 

independente pentru 

infrastructură și 

operațiuni (călători și 

marfă) 

3 societăți separate 

independente pentru 

infrastructură, călători 

și marfă 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs % Abs. % Abs. % Abs. % Abs % Abs. % 

Model general implementat în conformitate cu al 5-lea raport 

de monitorizare feroviară COM 2016 

 Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, 

Notă: Funcțiile esențiale ale MI sunt 

externalizate către un organism independent 

Austria, Franța, Germania, Italia, Polonia, Letonia, Slovenia 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Marea Britanie, 

Finlanda, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia 

1. Conformitatea cu aproximarea legislației Europene în Domeniu 

1.1 Independența de stat §4.1 din D2012/34/UE (conturi 

separate pentru compania feroviară de stat) 

4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

1.2 Management conform principiilor comerciale §4.2 

din Directiva 2012/34/UE 

4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

1.3 Separarea conturilor între MI și operare §6.2 (inclusiv 

conturi de profit și pierdere separate și bilanțuri 

separate) 

4 3 12 3 12 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

1.4 Separarea conturilor între călători și marfă §6.3 

(inclusiv conturi de profit și pierdere și bilanțuri 

separate) 

4 3 12 3 12 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 3 12 5 20 

1.5 Separarea conturilor între traficul OSP și alt trafic de 

călători §6.3 

4 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 

1.6 Posibilitatea limitată de subvenționare încrucișată 

între MI/Călători/Marfă 

4 1 4 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 1 4 1 4 5 20 

1.7 Independența funcțiilor esențiale ale MI (alocarea 

traseelor, tarifarea infrastructurii) 

4 1 4 1 4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

1.8 Transparența fluxurilor financiare și performanța 4 3 12 3 12 5 20 5 20 5 20 5 20 3 12 5 20 5 20 

2. Conformitatea cu Strategiile naționale în domeniu 

2.1 Posibilitatea unor investiții private 6 1 6 1 6 5 30 3 18 3 18 3 18 5 30 5 30 5 30 

2.2 CFM companie privată, comercială 6 5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 

2.3 Înființarea unei companii naționale de 

vagoane/tracțiune pentru a îndeplini cerințele 

exportatorilor din Moldova 

6 1 6 1 6 1 6 5 30 1 6 5 30 1 6 1 6 5 30 

3. Resursele necesare pentru restructurare 

3.1 Nevoi limitate de investiții pentru restructurare 6 5 30 5 30 3 18 3 18 3 18 3 18 1 6 1 6 1 6 

3.2 Ușurința implementării 5 5 25 5 25 3 15 3 15 3 15 3 15 1 5 1 5 1 5 

3.3 Utilizarea flexibilă a personalului 

(evitând/minimizând impactul social) 

5 1 5 1 5 3 15 3 15 3 15 5 25 3 15 3 15 3 15 

4. Sustenabilitatea financiară pe termen mediu și lung 

4.1 Suport pentru comercializare 8 1 8 1 8 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 

4.2 Orientarea spre piață, spre afaceri 8 1 8 3 24 5 40 5 40 5 40 5 40 3 24 5 40 5 40 

4.3 Optimizarea utilizării investițiilor (tracțiune) 8 1 8 1 8 3 24 5 40 3 24 5 40 3 24 3 24 5 40 

5. Măsura în care corespunde dimensiunii țării 10 5 50 5 50 3 30 3 30 3 30 3 30 1 10 1 10 1 10 

            

 Ordine/Scor total  272 296 392 420 380 430 318 334 398 
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Figura de mai jos (din al 5-lea raport european de monitorizare) oferă o imagine de ansamblu a structurilor generale 

puse în aplicare în UE. Cele mai multe țări au implementat structuri separate complet. În Europa Centrală 

(Germania, Austria, Franța, Italia și Polonia) au fost stabilite modele corporatiste. Doar în câteva țări există modele 

integrate. În aceste cazuri, funcțiile esențiale ale MI au fost externalizate către organisme independente, cum este 

cazul, de exemplu, în Ungaria și Slovenia. 

 

 

Figura 5.2. Aranjamentele instituționale existente (2015). 

Anexa I oferă detalii suplimentare despre sectorul feroviar din Polonia, Bulgaria, România, Republica Cehă și 

Letonia. Ungaria a vândut compania de stat pentru marfă. Ungaria operează doar infrastructura și oferă servicii 

pentru pasageri. 
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responsabilitatea  
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separat 
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5.2 Etapele de restructurare a CFM și a sectorului feroviar 

Imaginea de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra principalelor etape pentru implementarea noii structuri. 

Procesul este divizat în trei etape. Aceste etape nu sunt consecutive, iar calendarul de implementare depinde în 

principal de factori externi (de exemplu, legislația feroviară, finanțarea, etc.). 

 

 

Figura 5.3. Pași pentru noua structură. 

Pasul 1: Corporatizare. 

La acest pas, întreprinderea publică CFM trebuie să fie stabilită ca societate pe acțiuni. Totuși, această 

transformare este legată direct de modificarea legislației sau de o nouă legislație în domeniul feroviar, 

deoarece codul feroviar actual nu prevede posibilitatea ca CFM să fie societate privată. Cu privire la acest 

aspect, există două posibilități: 

 Transformarea CFM Î.S. existentă în CFM S.A. cât de curând posibil cu simple modificări la legislația 

feroviară existentă. Această abordare va genera divergențe legislative; 

 Transformarea CFM Î.S. în CFM S.A. după dezbaterea și adoptarea de către Parlament a unei noi 

legislații în domeniul feroviar. 

Pasul 1 (Corporatizarea) include, de asemenea, strategia privind noua structură organizatorică 

(departamente, unități), crearea a două contabilități la zi (MI/IF) și a sistemului de calcul al costurilor. 

Pasul 2: Operaționalizare ce poate fi denumită și „perioada de tranziție”. 

Această etapă pregătește compania pentru separarea totală și înființarea de filiale independente pentru 

infrastructură și operare. Pentru a testa viitoarea structură cu filiale independente, ca prim pas, în cadrul 

companiei integrate existente ar trebui să fie stabilite departamente cu sarcinile respective, cu scopul de a 

nu pierde nici un moment în procesul de restructurare din orice motive legale. În acest fel, personalul poate 

fi pregătit practic și psihologic pentru noua structură organizatorică. Logica perioadei de tranziție constă în 

riscul că o restructurare, fără instruire pregătitoare, să nu conducă la îndeplinirea anticipată a obiectivelor. 
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Sarcinile majore în cadrul fazei de operaționalizare sunt: 

 Inițierea cu noua structură de organizare - separarea infrastructurii și a operării în cadrul structurii 

existente într-un proces în două etape - adică: 

- Fără separare juridică a managementului infrastructurii din CFM, dar organizarea structurii a 

Managerului Infrastructurii și unităților operaționale (marfă + călători) ca departamente/entități 

independente în interiorul companiei; 

- După stabilirea Companiei CFM SA, transformarea MI și unităților operaționale în filiale 

independente.  

 Demararea instruirii, pe baza de principii noi de management care ar putea fi intitulată ca punte, 

însemnând schimbarea întreprinderii actuale și tranzitorie în noua întreprindere; 

 Stabilirea unor cercuri de calitate ca măsuri de îmbunătățire a calității serviciilor pe termen scurt, chiar 

și a celor existente, și tranzitorii. În noua întreprindere, acestea vor deveni o procedură permanentă 

pentru a asigura un nivel ridicat de calitate. 

În acest fel, nu se pierde timp în procesul de restructurare. Din acest motiv, perioada de tranziție este, de 

asemenea, un test de a verifica dacă directorii existenți și personalul sunt pregătiți psihologic și practic, să 

treacă printr-o astfel de perioadă de restructurare. Acest lucru a fost, de asemenea, unul dintre motivele 

pentru care - în cazul căilor ferate germane - perioada de tranziție a început cu aproximativ doi ani înainte 

de restructurarea efectivă. 

Pasul 3: Comercializare. 

În această fază este vorba despre stabilirea filialelor independente ale CFM SA. Mai mult decât atât, 

filialele ar trebui să acționeze independent și durabil din punct de vedere comercial. 

 

Restructurarea propusă a CFM va fi efectuată paralel cu restructurarea sectorului feroviar în general, care va fi un 

proces integrat cu politica europeană în domeniu, în conformitate cu Acordul de Asociere UE-Republica Moldova. 

Documentul urmărește pilonii de temelie a politicii feroviare europene: 

 Separarea infrastructurii și a operațiunilor care să permită o concurență pe liniile de cale ferată; 

- Administratorii de infrastructură care să aloce trase într-un mod nediscriminatoriu, echitabil și 

transparent 

- Operatorii feroviari care plătesc taxa pentru utilizarea infrastructurii 

 Armonizarea tehnică; 

- Promovarea interoperabilității rețelelor naționale 

- Și, prin urmare, serviciile internaționale 

 Standarde comune de securitate; 

- Pentru a facilita accesul pe piață 

- În timp ce se menține un nivel de siguranță rezonabil de ridicat  

 Securitatea financiară a căilor ferate; 

- reducerea datoriei 

- transparență financiară, în special cu căi ferate integrate pe verticală având o cotă mare de piață, astfel 

cum este cazul fostelor monopoluri de stat 

 Definirea rețelelor transeuropene prioritare și coridoare pentru investiții; 

- finanțare națională predominantă în statele membre mai puternice din punct de vedere economic 

- finanțare din partea UE, în special pentru țările în curs de dezvoltare 

Pașii cheie de urmat sunt dezvoltarea unei noi legi feroviare și înființarea instituțiilor sectoriale. 

Instituțiile sectoriale vor include personal din Ministerul de ramură și CFM, deoarece unele funcții, cum ar fi 

siguranța și investigarea accidentelor, sunt concentrate la nivel de minister și nu în cadrul CFM din motive de 

transparență și nediscriminare. 
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Figura 5.4. Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar. 

  

2018 

2019 

2020 

2021 

Dezvoltarea 
sectorului feroviar 
către o piață 
deschisă 
(Autoritate de 
Reglementare 
Feroviară, Autoritate 
de Transport 
Feroviar, inclusiv 
îmbunătățirea 
legislației aferente). 
Legislație feroviară, 
Capacitate 
instituțională. 
Dezvoltarea 
instituțiilor și 
politicilor naționale 
pentru o piață 
deschisă. 

Deschiderea pieței 
feroviare pentru 
întreprinderi 
feroviare private 
(concurența și 
servicii de transport 
îmbunătățite pentru 
clienți). 
Concurența pe piața 
feroviară, eficiența și 
servicii de transport 
de calitate. 

Restructurarea  Sectorului feroviar 

Guvernul 

Nediscriminare 
Concurență loială 

Monitorizarea pieței 
Certificate de siguranță, 

Autorizare, Permise, 
Registrul vehiculelor și 

materialului rulant 
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funcțiunii,  

Conformitate cu 
Specificațiile Tehnice de Int. 

Investigarea accidentelor 
feroviare (în componență 

cu aerian, naval) 

Organisme Notificate 
Autorități 

CFM 
Infrastructură 

CFM  
Marfă 

CFM  
Călători 

CFM non-cheie și altele, 
conform conceptului de 

restructurare 

Alte MI 
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de Service 

Alți  
operatori 

Piața feroviară 

Noua 
legislație 
feroviară  
în vigoare 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Siguranță/ 
Licențiere 

Interoperabilitate 
Autoritate  

de Investigare a 
Accidentelor 

Autoritatea de 
Reglementare  

a pieței feroviare 

Autoritatea Feroviară 

Piața feroviară deschisă cu CFM ca IF responsabilă, MI independent și alte IF, MI și facilități private 

Structura sectorului feroviar conformă cu reglementările UE și pe baza celor mai bune practici 

CFM SA 
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Figura 5.5. Concepția pentru restructurare a CFM. 

 

  

• Definirea unei echipe cheie pentru implementarea procesului 
de restructurare 
• Crearea unei viziuni pentru noua organizație 
• Definirea proiectului de schimbare și implementarea echipei 
de restructurare cu exemple de atribuții 
• Definirea strategiei de comunicare și de marketing 
• Definirea unui program de instruire a personalului 
• Stabilirea unui program ciclic privind calitatea 
• Începerea instruirii și a cercurilor de calitate 
• Stabilirea a 2 departamente pentru managementul 
infrastructurii (Construcții, Întreținere, Acces și Dezvoltare) 
• Stabilirea a 4 departamente pentru operare (CFM Marfă, 
CFM Călători, CFM Personal, CFM Tracțiune) 
• Alocarea personalului și funcțiilor în cadrul departamentelor 
• Numirea a 2 directori executivi pentru management 
infrastructură și operare 
• Ordin intern al CFM prin care se conferă putere 
departamentelor nou create pentru implementarea principiilor 
de management 
• Numirea șefilor de divizie în departamentele create 
• Implementarea principiilor de management în cadrul 
departamentelor, în special a principiului client-furnizor 
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T1/ 2018 

T2/2018 

T3/2018 

2019 

2020 

2021 

Noua legislație feroviară  
în vigoare 

Acord privind reabilitarea 
infrastructurii/Obligațiilor de 

Servicii Publice 

Acord privind sprijinul  
pentru restructurare 

BERD/GOV 
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• Acordul asupra Concepției și 
Entităților principale (Infrastructură, 
Tracțiune, Marfă, Călători, Personal) 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Implementarea Planului de 
Austeritate 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Implementarea a 2 sisteme contabile 
separate pentru MI și IF - 
implementarea unui sistem de calcul al 
costurilor  
 

 
• Stabilirea unui CFM SA (pre-condiție: 
problema reevaluării activelor trebuie 
clarificată, problema dreptului de 
proprietate asupra activelor, de 
asemenea, adoptarea unei legislații 
feroviare noi 

• Crearea sucursalelor 
independente 
• Susținerea schimbării prin măsuri 
de comunicare și marketing 
• Implementarea completă a 
principiilor de management 
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Pentru a îmbunătăți o astfel de situație destul de dificilă, CFM - și, de asemenea, sectorul feroviar moldovenesc - 

trebuie să fie restructurat în mod radical, cu scopul de a revitaliza sectorul feroviar al Moldovei și transformarea 

acestuia într-o parte integrantă a sistemului de transport politic și economic. 

Măsurile radicale vor trebui aplicate în următoarele activități principale: 

1. Separarea infrastructurii sub întreținute de operare pentru atingerea următoarelor obiective: 

 Îndeplinirea obligațiilor din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană; 

 Structuri de costuri transparente, fără subvenții încrucișate și distincție clară între costurile de 

infrastructură și cele de operare; 

 Pregătirea pentru deschiderea pieței pentru noii operatori, cu scopul de a crea concurența și de a forța 

utilizarea rețelei. 

 

2. Realizarea strategiilor-cheie. Acest lucru va funcționa numai în cazul în care conducerea noului CFM va 

respecta noile principii de management din care cele mai importante sunt: 

 Principiul Cumpărător - Furnizor în interiorul organizației; 

 Managementul relațiilor cu clienții cheie; 

 Separarea contabilității, a responsabilității și răspunderii în unitățile organizației; 

 Introducerea unui sistem de contabilitate a costurilor orientate către produs și piață; 

 Stabilirea unei structuri organizatorice orientată spre piață, care face posibilă aplicarea principiilor de 

management și extinderea organizației în afara Moldovei. 

 

3. Pe termen lung: 

 Creșterea transparenței prin introducerea unor companii cu scop independent (de exemplu, locomotiva/ 

serviciu trafic, companie de întreținere a infrastructurii feroviare, societate de întreținere a materialului 

rulant); 

Exemplu: Unitatea de tracțiune independentă pentru locomotive noi. Această unitate va închiria 

(inclusiv întreținerea) sau va împrumuta servicii de tracțiune pentru societatea comercială CFM pentru 

un preț fix. Acest preț include costul real pentru achiziționare inclusiv rata dobânzii pentru împrumut și 

de asemenea, costul pentru menținerea serviciilor de tracțiune la un nivel ridicat. Compania care deține 

parcul de material rulant va gestiona locomotivele în mod transparent și va putea permite să închirieze 

și altor companii într-un mod echitabil și nediscriminatoriu. 

 

4. Un sistem de instruire pentru toate nivelurile de management - inclusiv managementul superior - care va 

pregăti personalul CFM pentru noul proces de restructurare, constând în două aspecte majore de formare: 

 Instruire permanentă pentru a asigura un nivel de calitate permanent ridicat a serviciilor/produselor. 

Managementul superior, și cel de mijloc, împreună cu personalul tehnic vor lucra îndeaproape împreună 

pentru a îmbunătăți permanent calitatea; 

 Un program de dezvoltare a resurselor umane având ca scop crearea unei forțe de muncă de înaltă 

calificare în domeniul transporturilor (nu se limitează numai la calea ferată), bazată pe un sistem de 

educație duală, în cadrul unei companii. 
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6 EVALUAREA IMPACTURILOR ȘI MĂSURI NECESARE 

Din moment ce activitatea feroviară a fost întotdeauna o industrie-cheie în toate țările, dimensionarea corectă trebuie 

să fie planificată și pusă în aplicare cu atenție. Acest lucru înseamnă că în special personalul cu experiență mare aflat 

la vârsta de pensionare trebuie să transfere cunoștințe către personalul mai tânăr, cu scopul de a menține sistemul 

feroviar și de a nu pierde cunoștințe din cauza exodului profesioniștilor. O altă problemă este schimbarea 

tehnologiei atunci când, se introduc noi tehnologii care necesită calificare nouă, dar operarea se realizează încă la 

nivel tradițional. 

Prin urmare, pentru a menține funcționarea durabilă a companiei trebuie luate în considerare mai multe opțiuni 

pentru dimensionarea corectă cu sprijinirea transferului de cunoștințe, formarea și dezvoltarea resurselor umane 

corecte, precum și motivarea personalului spre o nouă companie comercială. 

A. Opțiuni de re-dimensionare 

 Reducerea simplă (concedierea) a personalului. Această opțiune poate conduce la pierderea profesioniștilor, 

tulburări sociale iar în etapele ulterioare la costuri ridicate pentru angajarea și instruirea personalului nou. 

Istoria căilor ferate din UE oferă câteva exemple în acest sens: Belgia, Franța și Italia, care aproape au ruinat 

sectorul feroviar. 

 Grup de experți în companie. Deoarece există o mare probabilitate ca o astfel de restructurare a CFM va duce 

la concedieri în cadrul unui personal supra dimensionat, CFM poate avea filiale specifice, care sa se ocupe cu 

această provocare. Așa-numitele ”grupuri de personal”, ale căror activitate de bază este de a reduce de fapt 

numărul de concedieri în cadrul personalului existent prin educare, formare, pensionare, concediere. Astfel 

de entități vor sprijini disponibilizării unui număr mare de angajați cu implicații problematice din punct de 

vedere politic, și vor permite calificarea personalului și, de asemenea, dezvoltarea de noi afaceri. Acest lucru 

permite, de asemenea, menținerea unei rezerve de personal pentru cazul dezvoltării activității și, de 

asemenea, poate reduce povara politică a unui număr mare de concedieri. 

 Agenția de Management a Personalului Feroviar din subordinea Ministerului de ramură. O altă posibilitate 

este de a angaja personalul feroviar într-o agenție în cadrul unui minister. 

Lipsa acută de fonduri și salariile mici afectează capacitatea de a motiva tinerii profesioniști să înceapă să 

lucreze la CFM, creând astfel o lipsă de lucrători calificați în sectorul feroviar. Din numărul total de 9895 de 

angajați, doar 14% au absolvit instituții de învățământ superior, 31% - studii medii speciale (colegii și școli 

profesionale). Cei mai mulți dintre angajați au studii medii - 44%, iar 11% - studii medii incomplete. 

Pentru dezvoltarea continuă a abilităților personalului și a competențelor, sunt elaborate programe de calificare și 

de formare, adecvate pentru obiectivele companiei. 

În acest context, a fost elaborat un Plan de acțiune privind asigurarea CFM, cu personal calificat pentru perioada 

2016-2018, aprobat prin ordinul directorului general nr. 578 din data de 14 decembrie 2015. Obiectivul principal 

al Administrației CFM este restructurarea profundă a întreprinderii, prin promovarea unei politici moderne de 

gestionare a resurselor umane, pentru a asigura dezvoltarea globală a transportului feroviar, și operarea stabilă în 

condiții de siguranță a tuturor mijloacelor tehnice, promovarea unor politici economice eficiente și crearea unui 

sistem multilateral de servicii auxiliare și de altă natură, care va contribui la sporirea rentabilității și 

competitivității transportului feroviar și la îmbunătățirea statutului social al angajaților CFM. 

Din costurile totale ale structurii, 41,12% (535,300,000 lei) reprezintă cheltuieli de personal (inclusiv de 

asigurări sociale și de sănătate). 

B. Eliminarea locurilor de muncă vacante și ocuparea forței de muncă cu fracțiune de normă 

Un prim pas în reducerea cheltuielilor va fi excluderea posturilor vacante și încetarea contractelor de muncă cu 

fracțiune de normă, măsurarea impusă prin prevederile legislației muncii (art. 88, litera ”d” și ”e” din Codul 

muncii al Republicii Moldova) . 

Această măsură nu va avea nici un impact economic asupra situației CFM, totuși, în mod indirect, se va exclude 

posibilitatea de angajare a altor persoane, și va fi prevenită formarea de noi costuri. 

Punerea în aplicare a acestei măsuri va fi efectuată în termen de o lună de la aprobarea Planului de Austeritate. 

 



23 

 

 

C. Pe bază de voluntariat 

Reducerea personalului pe bază de voluntariat, în cadrul etapei de reglare a numărului de salariați pentru 

operațiunile economice și financiare, vor fi efectuate prin propuneri pentru angajați instruiți în funcții care 

urmează să fie optimizate prin ajustarea numărului de persoane la volumul de activități economice și financiare 

ale companiei. 

În cea de a doua etapă de raționalizare, este de așteptat o reducere de aproximativ a 150 de unități. Numărul de 

persoane a fost determinat într-o fază preliminară prin discuții cu angajații CFM. 

O listă preliminară, în acest sens, va fi elaborată în termen de 2 luni de la aprobarea planului de austeritate. 

D. Raționalizarea personalului pe baza principiului de reducere a personalului, dar într-un mod foarte sensibil (grup 

de experți) 

Pe durata procesului de restructurare, numărul de angajați ai CFM va scădea semnificativ.  

Odată cu crearea organismelor solicitate de directivele UE (Autoritatea de Siguranță Națională, Organismul de 

reglementare, Organismul de Investigare a Accidentelor), unii specialiști vor trebui să se mute din CFM în aceste 

entități, iar personalul CFM va fi redus din nou. 

E. Raționalizarea personalului prin diminuarea costurilor serviciilor de transport de marfă 

În conformitate cu situația din iulie 2016, parcul vagoanelor de marfă înregistra 6866 vagoane, din care 

aproximativ 2000 de vagoane cu valoare reziduală ”0”, nu sunt utilizate în procesul de transport și urmează să fie 

casate. Prin urmare, registrul de active trebuie să fie actualizat. 

Reducerea parcului de vagoane de marfă (în cazul în care nu este cumpărată de către stat) ar conduce la o 

reducere a numărului necesar de linii în stații pentru staționarea vagoanelor de marfă cu aproximativ 80 km. 

Având în vedere faptul că, în următorii 5-7 ani, perioada de exploatare pentru restul vagoanelor va expira, iar 

acestea nu vor fi antrenate în procesul de transport, parcul de material rulant privat va crește. 

Pentru a se asigura un volum maxim al transportului de mărfuri pentru trafic local și de export - 3,8 milioane de 

tone, va fi nevoie de 4000 de vagoane. Menținerea unui singur depou de vagoane, cu un personal de 150 de 

persoane este suficient pentru a repara 4000 de vagoane. 

F. Raționalizarea personalului administrativ 

După implementarea planului de restructurare, ponderea personalului administrativ va putea fi redusă. 

G. Raționalizarea personalului militar pentru Securitate 

Reducerea numărului de vagoane de marfă, locomotive, stații, va reduce personalul de securitate militarizat și va 

permite reducerea personalului militar. Acest personal ar putea fi transferat la Ministerul Afacerilor Interne, după 

modificarea Codului feroviar. 

H. Raționalizarea personalului medical 

Atribuirea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a calității de fondator pentru instituțiile spitalicești 

va permite transferul a circa 370 unități de personal medical în cadrul sistemului de sănătate. 
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7 CONCLUZII ȘI PAȘII URMĂTORI 

Sectorul feroviar și CFM se află la o răscruce, o direcție spre un viitor de succes, și o alta, care va conduce la un 

sistem total distrus. Un viitor de succes se obține doar printr-o restructurare profundă a sectorului feroviar și a CFM. 

Restructurarea sectorului feroviar în conformitate cu legislația UE și revitalizarea acestuia reprezintă singura 

opțiune care va asigura o dezvoltare corporativă, managerială și operațională a Căilor Ferate moldovenești din toate 

punctele de vedere în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.  

CFM poate să demareze și să înceapă să implementeze imediat procesul de restructurare propus, care va conduce 

compania către un viitor mai bun și care este în deplină concordanță cu cerințele Uniunii Europene și în 

conformitate cu Acordul de Asociere UE-Republica Moldova. Reorganizarea prin separare a Î.S. ”Calea Ferată din 

Moldova” în trei societăți pe acțiuni independente pentru infrastructură, călători și marfă respectă întocmai politicile 

din Moldova și UE, permite un grad ridicat de transparență și de orientare către afaceri și asigură un management 

adecvat al aspectelor sociale referitoare la optimizarea personalului. 

Concepția, bazată pe cele trei faze de corporatizare, operaționalizare și comercializare, va ajuta CFM la 

implementarea structurii organizatorice. Concepția definește pașii necesari în fiecare fază pentru a realiza noua 

structură organizatorică, cu o separare a funcțiilor majore de infrastructură și operațiuni, acesta fiind primul pas 

pentru deschiderea pieței.  

După aprobarea Concepției pentru restructurare, Guvernul va asigura elaborarea unui Plan de acțiuni care va detalia 

sarcinile majore descrise în concepție în atribuții mai mici, ușor de gestionat pentru a facilita implementarea și 

monitorizarea diferitelor etape. Guvernul va beneficia de expertiza internațională a acțiunilor ulterioare în cadrul 

Proiectului de restructurare a căilor ferate din Moldova, semnat la 14 noiembrie 2014, între CFM și BERD, ceea ce 

va asigura conformitatea cu cele mai bune practici internaționale. 

Pașii imediat următori sunt: 

 Elaborarea și adoptarea cadrului legal național, ajustat în conformitate cu acquis-ul comunitar al UE (noul 

Cod Feroviar și actele subordonate): 

- Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european; 

- Directiva UE 2016/797 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană; 

- Directiva UE 2016/798 privind siguranța feroviară (reformare); 

- Directiva 2001/14/CE privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării 

infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță; 

- Directiva 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri 

în sistemul feroviar comunitar; 

- Regulamentul (CE) 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar; 

- Regulamentul (UE) 913/2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă 

competitiv; 

- Directiva 92/106/CEE privind stabilirea unor norme comune pentru anumite tipuri de transport 

combinat de mărfuri între statele membre; 

- Directiva 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase. 

 Elaborarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a Planului de Corporatizare; 

 Elaborarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a Planului de Guvernanță Corporativă; 

 Elaborarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a Planului de Separare Operațională, în 

conformitate cu Concepția. 
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ANEXA 1. Referințe pentru sectoarele feroviare în țările UE 

1 Referințe UE 

2 Bulgaria 

3 Republica Ceha 

4 Letonia 

5 Polonia 

6 Romania 
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ANEXA 2. Unitatea de Tracțiune 

Definirea unității de tracțiune: locomotive si vagoane pentru închiriere sau leasing  

 unitate de material rulant este o entitate care:  

- închiriază material rulant (închiriere internă sau către terțe părți, pe termen lung, scurt, leasing pe 

călătorie); 

- oferă servicii auxiliare (întreținere, reparații, mecanici de locomotivă, asigurarea încărcăturii, alte 

servicii); și  

- furnizează tracțiune (material rulant, tracțiune auto-propulsată) și cumpără tracțiune de la furnizori.  

- Unitatea poate oferi unul dintre serviciile de mai sus sau o combinație a acestora. Aceasta este o decizie 

politică.  

 Clienți:  

- CFM Călători și companiile de marfă 

- terțe părți care participă la transportul feroviar de marfă și companii feroviare de călători 

- operatorii de mișcare care nu oferă servicii de transport prin mijloace proprii. 

 

Posibile activități ale unității de mișcare:  

 Activitatea de Tracțiune: 

- Managementul mișcării materialului rulant pe distanțe lungi și operațiuni de manevră pentru operatorii 

de transport (operatorii de transport feroviar interni și externi)  

- Disponibilitatea materialului rulant și a mecanicilor de locomotivă pentru operațiuni de transport 

feroviar intern și extern 

- Disponibilitatea materialului rulant cu sau fără mecanici de locomotivă pentru terțe părți  

- Formarea și instruirea mecanicilor de locomotivă 

 Inspecția tehnică a vagoanelor 

- Inspecția tehnică a vagoanelor, inclusiv testarea frânelor  

- Inspecția tehnică a mărfurilor încărcate în vagoane pentru trenuri 

- Managementul calității 

- Acorduri cu alte afaceri de transport intern și internațional pentru manevrarea vagoanelor 

 Servicii 

- Cumpărarea și leasingul vehiculelor 

- Certificarea vehiculelor noi sau modernizate de la CFM Călători, de exemplu 

- Verificarea vehiculelor, inclusiv curățenia și alimentarea cu energie 

- Pregătirea tehnică pentru certificarea vehiculelor în operare 

- Cercetări privind dinamica mișcării și consumul de energie 

- Cumpărarea și închirierea de echipamente și alte active necesare pentru operarea vehiculelor 

- Service 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână. 

 

Pentru CFM:  

 Unitate independentă de tracțiune pentru locomotivele noi: Această unitate va închiria tracțiunea pentru 

companiile comerciale CFM la un preț fix nediscriminatoriu. Acest preț include costul efectiv de achiziție, 

incluzând rata dobânzii pentru împrumut și costurile de întreținere a tracțiunii la un nivel ridicat. Această 

unitate gestionează în mod transparent și i se permite să închirieze și altor companii într-un mod corect și 

nediscriminatoriu.  

 Distincția clară între serviciile tehnice și serviciile referitoare la materialul rulant (material rulant în sensul 

vehiculelor) este propusă ca management al procesului de mișcare și este diferită de managementul 

proceselor de întreținere.  

Mai mult, este îmbunătățită transparenta costurilor. În cele din urmă, este totuși o decizie strategică și 

politică.  

Totuși, există, de asemenea, și dezavantaje ale separării celor două funcții:  

- Este mai dificilă optimizarea procesului de producție (mișcare) și a procesului de întreținere; 

- Este necesară facturarea transparentă între cele 2 subsidiare, ceea ce poate fi complex.  
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Originea unităților de material rulant - decizii politice și avantaje 

În cele mai multe cazuri, unitățile de material rulant care operează pe piața feroviara au evoluat din operatori 

feroviari. 

Motivul pentru stabilirea unor astfel de unități constă atât în decizii politice, practice, cât și în avantaje de afaceri, 

cum ar fi:  

 Într-un sector feroviar în care accesul este deschis, unitățile vor fi disponibile în mod nediscriminatoriu și 

într-o manieră echitabilă tuturor părților interesate care intenționează să devină operatori feroviari și, în 

particular, întreprinderilor mici și mijlocii pentru care achiziția de tracțiune ar putea reprezenta un risc 

financiar major la începutul afacerii.  

Nota: De fapt, a fost unul dintre obiectivele politice ale Statelor Membre cu o politică socială de piață de a 

deschide vechile piețe monopoliste de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii prin intermediul acestor 

unități de material rulant. Unitatea DISPO LOK din Germania a fost unul dintre primii furnizori de 

tracțiune pentru operatorii feroviari mici și mijlocii.  

 Dacă principiul cumpărător - furnizor este aplicat ca un principiu de management la nivelul acestor unități, 

aceasta forțează o astfel de autoritate sau aceasta întreprindere publică/privată să închirieze materialul în 

mod mai eficient și mai atent, luând în considerare rentabilitatea comercială. Furnizorii de vehicule sunt 

mai atenți în ceea ce privește achiziția de material atât timp cat ei nu își pot permite sa meargă ”in gol”, 

chiar dacă primesc subvenții așa cum sunt subvențiilor OSP.  

 Transparența privind utilizarea eficientă a vehiculelor pentru un control orientat spre rezultate al acestor 

entități (marfă, călători și tracțiune). 

 Efecte mai sinergice dacă există un singur furnizor pentru ambele sectoare de afaceri - mărfuri si călători, 

conducând la creșterea numărului de ore de funcționare/vehicul și evitând astfel stagnarea materialului 

rulant fără a fi utilizat.  

 Disponibilitatea mecanicilor de locomotivă și a asistenților fără vehicule pentru operațiunile de transport 

feroviar extern. 

 Formarea și instruirea mecanicilor de locomotivă și a asistenților. 

 Service 24 h/zi, 7 zile/ săptămână.  

 În cazul În care unitatea de tracțiune aparține unei autorități, aceasta oferă servicii unor terțe părți, politica 

nediscriminatorie și orientată spre piață fiind astfel garantată.  

 

Pentru a asigura orientarea spre piață a prețurilor, este necesară stabilirea un sistem de formare a tarifelor bazat pe 

sisteme moderne de calcul al costurilor. Mai mult, principalele servicii și prețurile acestora trebuie publicate (nu sunt 

permise negocieri de tipul ”economiei de bazar” atât timp cât unitatea de tracțiune este într-o poziție monopolistă 

sau este guvernată de stat). 

 Avantajele pentru clienți de a închiria vehicule de la unitatea de material rulant sunt multiple: 

- reducerea investițiilor si a riscului financiar, atât timp cat operatorul feroviar nu mai are costuri fixe; 

- capacitatea flexibilă a vehiculelor; 

- marea varietate a tipurilor de material rulant (manevre, distanțe lungi), 

- termen variabil de închiriere (scurt sau lung). 

- servicii de urgență în caz de disfuncționalități tehnice sau în caz de accidente. 

Pro: 

 Unitatea de tracțiune asigură protejarea noilor investiții în locomotive datorită unei piețe independente și 

unui concept de afaceri orientat spre profit. 

 Utilizarea eficientă a materialului - rezultate mai sinergice dacă exista o singură astfel de unitate pentru 

ambele sectoare de afaceri  

 Posibilitatea investițiilor private  

 Închirierea materialului rulant către terțe părți (afaceri suplimentare)  

 Unitatea de tracțiune este deschisă să finanțeze investiții pe piețele de capital naționale și internaționale.  

 

Contra: 

 Companie suplimentară cu cheltuieli administrative suplimentare 

 Costuri suplimentare de constituire 

 Noi interfețe în cadrul procesului de producție -> poate cauza probleme la început (cine este responsabil 

pentru ce, care este procedura, cum se poate obține locomotiva) 
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 Atunci când se oferă locomotive către terțe părți, posibila lipsă de locomotive în cazul unei solicitării 

imediate (este necesară planificarea pe termen lung) 

 

 

Exemplu: Oebb Produktions GmbH (fosta Traktion GmbH = tracțiune) 

 

ÖBB Produktions GmH este unitatea de tracțiune a ÖBB. Unitatea de tracțiune este o filială a Subsidiarei OeBB 

Călători și a companiei de marfă (Rail Cargo Austria AG). 

50% dintre acțiuni aparțin companiei de călători, 50% companiei de marfă. 

OeBB Servicii Tehnice este o filială deținută în proporție de 51% de compania de marfă și 49% de compania de 

călători. 

Atât timp cat companiile de marfă și de călători aparțin holdingului OeBB, membrii holdingului sunt, de asemenea, 

membrii ai Comitetului de Supervizare a Unității de Tracțiune.  

Fosta denumire a ÖBB Produktions GmbH a fost ÖBB Traktion GmbH (tracțiune). ÖBB Traktion GmbH a fost 

constituită în data de 24.6.2004 și este operațională de la 1/01/2005. Structura organizatorică este următoarea: 

 

 

Glosar: 

 Geschäftsführung – Director General, Director Financiar 

 Două unități de personal: 

 (partea stânga:) 

 Unternehmensentwicklung – Dezvoltarea Afacerii 
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 Betriebsleitung – Dezvoltarea Operațiunilor 

 Marketing/Traktionsenergiemanagement – Marketing/Managementul Energiei de Tracțiune  

 Informationstechnologie – Tehnologia Informației 

 (partea dreapta:) 

 Personal – Personal 

 Controlling – Control 

 Rechnungswesen – Contabilitate 

 Einkauf - Achiziții 

 Geschäftsfeld - Unități operative de afaceri: 

 Fahrbetrieb – Tracțiune 

 Wagendienst – Inspecția tehnică a vagoanelor 

 Service – Service (Servicii cu valoare adăugată) 

 

Structura organizatorică este orientată spre proces. Din acest motiv, există 3 unități operative de afaceri. Este total 

centralizată și nu are organizații regionale.  

Descrierea principalelor sarcini: 

Tracțiune: 

- Managementul mișcării materialului rulant pe distanțe lungi și operațiuni de manevră pentru OeBB și 

clienți non-OeBB 

- Disponibilitatea tracțiunii și a mecanicilor de locomotivă pentru OeBB Călători și pentru traficul de marfă 

- Disponibilitatea mecanicilor de locomotivă (fără tracțiune) pentru afaceri de transport feroviar externe 

- Disponibilitatea materialului rulant cu sau fără mecanici de locomotivă pentru terțe părți  

- Formarea si instruirea mecanicilor de locomotiva 

- Service 24 ore/zi, 7 zile/săptămână 

Inspecția Tehnica a Vagoanelor: 

- Inspecția tehnică a vagoanelor parte a trenurilor (inspecția vagoanelor în afara mișcării trenurilor nu 

aparține unității de tracțiune), inclusiv verificarea frânelor 

- Inspecția tehnică a mărfurilor încărcate în vagoane pentru trenuri 

- Managementul calității 

- Acorduri cu alte afaceri de transport intern și internațional pentru manevrarea vagoanelor 

- Servicii suplimentare, cum ar fi formarea trenurilor, cuplarea/ decuplarea vagoanelor  

- Service 24 ore/zi, 7 zile/săptămână 

Servicii: 

- Cumpărare tracțiune pentru unitatea de tracțiune 

- Certificarea noii tracțiuni 

- Verificarea vehiculelor, inclusiv curățenia și alimentarea cu energie 

- Pregătirea tehnică pentru certificarea vehiculelor în operare 

- Cercetării privind dinamica mișcării și consumul de energie 

- Research on Dynamics of movement and energy consumption 

- Cumpărarea de echipamente și alte active necesare pentru tracțiune 

- Service 24 ore/zi, 7 zile/săptămână 

Situația actuală: deși denumirea filialei s-a schimbat, ea are același rol în cadrul organizației. 
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ANEXA 3. Unitatea de Personal 

 

 

Unitatea ”Personal” este inclusă în filiala ”CFM Personal”, în cadrul departamentului ”Managementul Personalului 

și Contabilitate”.  

Ideea din spatele acestei unități este de a organiza întregul surplus de forță de muncă în cadrul acestei unități. Cu alte 

cuvine, persoanele ramase, cu calificarea necorespunzătoare sau insuficientă, sun incluse in ”Unitatea Personal”. 

Unitatea Personal este responsabilă pentru managementul profesional al acestor persoane. Ideea din spatele aceste 

unități este ca fiecare alt departament (Închiriere Personal sau Educație și Instruire) să angajeze personalul necesar 

(instructori, muncitori, ...) din această unitate, aplicând principiul cumpărător-furnizor în cadrul organizației. Cu alte 

cuvinte, managementul întregului personal (tipul de lucru, planul de instruire, planul de dezvoltare a resurselor, ...) 

este concentrat într-un singur departament pentru a asigura managementul personalului la un nivel profesional 

ridicat. 

Astfel de entități vor sprijini din punct de vedere politic problema concedierii unui număr mare de angajați, vor 

permite calificarea personalului și, de asemenea, vor permite dezvoltarea unei noi afaceri. De asemenea, au rolul de 

păstra o rezerva de personal în cazul dezvoltării afacerilor și de a reduce povara politica a unui număr mare de 

concedieri.  

Fără astfel de entități, va fi problematică, din punct de vedere politic, realizarea cu succes a procesului de 

restructurare a CFM.  

Conceptul ”unității de personal” a fost, de asemenea, parte a succesului German DB și Austrian ÖBB, evitându-se 

astfel conflictul politic și acțiunile sindicale în perioada restructurării.  

Persoanele din cadrul Unității de Personal ar trebui sa fie educate și instruite pentru a putea fi detașate altor firme, 

entităților feroviare care urmează a se constitui sau Ministerului însuși pentru a-și acoperi nevoile generate de 

dezvoltarea sectorului de transport. Pe baza experienței și calificării acestor persoane, pot fi detașate către firme de 

pază, secretariat, șoferi, etc. 

Exemple pentru unitatea de personal – BEV (Bundeseisenbahnvermögen) în Germania: 

The Bundeseisenbahnvermögen (BEV) este o autoritate specială din Republica Federală Germană. Agenția a fost 

înființată în anul 1993, odată cu implementarea accesului liber la rețeaua feroviară națională și cu restructurarea 

căilor ferate germane.  
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Începând cu data de 31.12.1993 toți funcționarii publici ai cailor ferate germane au fost transferați către 

Bundeseisenbahnvermögen. Cu alte cuvinte, nou înființată Deutsche Bahn AG nu mai avea nici un angajat. Doar 

angajații care lucrau pe bază de contracte au rămas în cadrul noii Deutsche Bahn AG. Totuși, în condițiile în care 

aproximativ 70% din forța de muncă a căilor ferate germane era formata din funcționari publici, noua Deutsche 

Bahn nu putea funcționa. Din acest motiv, au cerut Bundeseisenbahnvermögen transferul funcționarilor publici 

înapoi la Deutsche Bahn, dar nu cu statutul de funcționari publici, ci cu statul de angajați care au un contract de 

munca, în conformitate cu Codul Civil sau cu Codul Muncii din Germania. Acest aspect a fost foarte important 

deoarece noii angajați nu mai aveau statut de funcționari publici în cadrul noii organizații. Erau pur și simplu 

angajați!  

Cu alte cuvine, noii angajați funcționari publici erau considerați muncitori normali, cu contracte încheiate în 

conformitate cu Codul Muncii, dar rămâneau funcționari publici în raport cu Bundeseisenbahnvermögen. Cu acest 

dublu statut, au fost obținute următoarele:  

 Funcționarii publici nu și-au pierdut drepturile de funcționari publici, privind asigurările sociale și de 

sănătate; 

 Noii angajați puteau negocia contractele de muncă cu noul angajator Deutsche Bahn AG 

 Noul Deutsche Bahn nu a fost obligat să preia toți funcționarii publici. Îi putea selecta pe acei valoroși 

pentru o companie privatizată.  

Drept urmare, aproximativ ¾ din vechii funcționari publici nu au fost preluați și au rămas la 

Bundeseisenbahnvermögen. Aceștia au primit salariile ca funcționari publici și aveau toate drepturile de a fi protejați 

ca și funcționari publici. Bundeseisenbahnvermögen era responsabil să găsească ceva nou de lucru pentru aceștia.  

În termeni practici, Bundeseisenbahnvermögen a reușit sa găsească noi posturi și noi locuri de muncă pentru 

funcționarii publici care nu au fost preluați de noul Deutsche Bahn.  

Noile posturi au fost fie în alte instituții publice, fie în administrații la nivel federal sau municipal.  

20 de ani după restructurarea și privatizarea Deutsche Bahn, cea mai mare parte a funcționarilor publici s-au 

pensionat și numărul total de funcționari publici activi s-a diminuat. În prezent, în noua Deutsche Bahn restructurată 

nu există aproape niciun funcționar public cu dublu statut. Aproape 100% dintre angajații Deutsche Bahn AG 

lucrează prin contracte normale de muncă.  
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Organizarea BEV 

BEV este o autoritate națională cu o structură pe 2 niveluri, condusă de un președinte. Sediul central este la Bonn. 

BEV are, de asemenea, 6 birouri mai mici în diferite regiuni.  
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