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Transferoviar Grup se extinde in Bulgaria. Trenuri private romanesti pentru unele
linii suburbane

Operatorul român Transferoviar Grup /TFG/ intentioneaza sa lanseze primele trenuri de calatori private în
Bulgaria, scrie vineri cotidianul sofiot Trud. În tara operaza câteva companii feroviare private, dar toate
sunt în sectorul cargo.
În decurs de o luna de zile, grupul va depune o cerere la Agentia executiva de administrare feroviara de la Sofia
pentru recunoasterea licentei sale atât ca operator cargo, cât si ca operator de calatori.
Transferoviar Grup este o companie mai mica în comparatie cu Grupul Feroviar Român, care detine Compania
Feroviara Bulgara si care în acest moment este printre cei patru candidati pentru privatizarea companiei de stat
BDZ Cargo. Transferoviar Grup, cu sediul la Cluj, vrea sa se extinda si în afara României si Ungariei unde
opereaza, scrie ziarul.
TFG intentioneaza sa aduca în Bulgaria sase garnituri feroviare noi, produse în România sub licenta de la
Bombardier. Grupul este interesat în special de liniile suburbane în zona oraselor Sofia, Plovdiv si Plevna.
Surse de la Agentia executiva de administrare feroviara au declarat pentru Trud ca, pentru începerea activitatii unui
nou operator, este suficient sa se depuna acte pentru licenta, sa se prezinte un certificat de siguranta si sa se încheie
un contract cu Compania nationala de infrastructura feroviara pentru zonele orare libere în care pot sa circule
trenuri. Dupa ce în ultimii ani numarul trenurilor de calatori ale BDZ s-a redus cu o treime, sunt zone libere chiar
si în orele de vârf, precizeaza oficialii. Taxa pentru emiterea unei licente în Bulgaria este una dintre cele mai mici
în Europa, de doar 15.000 euro.
TFG are interes si catre dezvoltarea serviciile intermodale în Bulgaria, ceea ce ar contribui semnificativ la
dezvoltarea sectorului feroviar în tara si ar putea atrage clienti noi. Statul ar avea de câstigat din mai multe taxe
pentru folosirea infrastructurii rutiere, comenteaza ziarul.
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