
Anexa la HCL nr. ………………….. 
           

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
CENTRU INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORT MARFĂ TIMIŞOARA  

cu locaţia în Remetea Mare, judeţul Timiş  
 SF elaborat de către S.C. SUBCONTROL S.R.L.  în cadrul  Contractului  de servicii nr. 273/23.11.2009 
  
 
AMPLASAMENT: Judeţul Timiş în nordul comunei Remetea Mare vis a vis de gara Remetea Mare;  
ACCESIBILITATE: pe cale rutieră (E 70, E671, E94, DN 59A, DN 6) şi  feroviară 
VALOAREA TOTALĂ  A INVESTIŢIEI (TVA exclus): 321.479.987 lei  respectiv  75.722.527 euro 
din care 
C+M (TVA exclus):                        241.984.950 lei respectiv  56.997.986 euro 
Bugetul total al proiectului cuprinde 1% cheltuieli generale de administraţie respectiv 3.214.799 lei rezultând     
un cost total de 324.694.786 lei. 
VALOAREA TOTALA A  PROIECTULUI (TVA exclus): 324.694.786 lei respectiv 76.479.752 euro 
din care 
Cheltuieli eligibile:      312.552.344 lei  
Cheltuieli neeligibile:       12.142.442 lei 
1 euro= 4,2455 lei curs BCE la 02.12.2009 

 
DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 48 luni 
 
OBIECTIVE URMĂRITE: 
- Soluţionarea problemei costurilor ridicate de transport ale operatorilor economici 
- Asigurarea disponibilităţii unor facilităţi privind schimbul de marfuri intermodal  
- Îmbunătăţirea competivităţii economice la nivel regional, prin crearea unui pol de distribuţie şi schimb  
de mărfuri între sistemele de transport de mare distanţă şi cele de transport local/regional 
- Creşterea cooperării economice inter regionale 
- Îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale a bunurilor româneşti 
- Crearea de noi locuri de muncă la nivel local  
 
CAPACITĂŢI: 
- Suprafaţa totală: 30 ha   
- Suprafaţa de depozitare (platforme de depozitare containere ): 41.600 mp 
- Unităţi procesate intermodal de un operator: 3.500 
- Tone procesate în hale de de către un operator: 3.000 
- Capacitate de stocare containere:  4000 TEU (Twenty- foot Equivalent Unit) 
- Capacitate de stocare containere frigo: 30 buc 
- Suprafata hale de Cross-Docking: cca. 23.000 mp 
- Lungime linii ferate: 6 x 500 m 
- Linii ferate de asteptare: 1 x 650 
- Parcaje: 137 tiruri + 80 maşini mici 
- Stivuitoare containere pline 12 x 40 t sarcina maximă 
- Stivuitoare containere goale 4 x 10 t sarcina maximă 
- Clădire de birouri P+2 cu suprafaţa construită de 864 mp 
- Clădire pentru vamă P+1cu suprafaţa construită de 864 mp 
- Clădire pentru întreţinerea containelor P cu suprafaţa construită de 450 mp 
- Benzinărie cu suprafaţa construită de 381mp şi  copertină de 513 mp 
- Spălătorie pentru TIR-uri cu suprafaţa construită de 200 mp 
- Clădire P+2 cu funcţiune de motel/restaurant/servicii cu suprafaţa construită de 313 mp  
 
SURSE DE FINANŢARE :  
1. Programul Operaţional Sectorial,,Transport” Axa prioritară 3-Modernizarea sectorului de transport în scopul 

imbunătăţirii protecţiei  mediului, sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor-Domeniul major de 
intervenţie 3.1- Promovarea transportului intermodal 

2. Bugetul Consiliului Judeţean Timiş şi al Municipiului Timişoara 
3. Operator privat 
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