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Solicitare de intervenție: Centrul Muzeal al Locomotivelor din Dej
Către: Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
Asociația "Metrou Ușor" susține eforturile domnului Florin Nan și ale instituțiilor abilitate privind
salvarea și expunerea patrimoniului istoric mobil din cadrul Centrului Muzeal al Locomotivelor din
municipiul Dej, județul Cluj - denumit în continuare Centrul Muzeal -, aflat în subordinea Muzeului Căilor
Ferate Române, parte structurală a Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER,
denumit în continuare CENAFER. Cu toate acestea, proiectul se află într-un blocaj juridic ce poate aduce
prejudicii iremediabile patrimoniului muzeal chiar în Anul European al Căilor Ferate, când toată Uniunea
Europeană celebrează transportul feroviar prin diverse mijloace și investiții.
Reamintim că acest Centru Muzeal a fost înființat prin Legea nr. 244/2018. De-a lungul celor 3 ani
de funcționare, colecția s-a îmbogățit prin noi exponate, cu precădere locomotive cu abur, unice în
România și chiar și în lume.
Piedica din calea implementării proiectului este reprezentată de transferul terenului pe care se
află muzeul de la C.N.C.F. CFR S.A., cunoscută generic ca CFR Infrastructură, către CENAFER,
administratorul muzeului. Această etapă reprezintă condiția prin care muzeul se află în deplină legalitate
și poate să continue întreținerea și îmbogățirea colecției în discuție. Implementarea acestui transfer, însă,
este așteptată să fie efectuată încă din 2019, ceea ce îngreunează toate demersurile celor implicați.
Conform răspunsului nr. 13228/2852/1884 din data de 4 mai 2021 (ANEXAT), primit din partea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la solicitarea Asociației "Metrou Ușor", pentru finalizarea
procedurilor este necesară aprobarea transferului de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.)
C.N.C.F. CFR S.A. a solicitării de transfer a dreptului de concesiune asupra terenului respectiv. Pentru
această acțiune, este necesar ca CENAFER să procedeze la lotizarea terenului în cauză, pentru a se
stabili cu exactitate suprafața de teren pentru care urmează a se schimba concesionarul. După
aprobarea A.G.A., se va proceda la modificarea contractelor de concesiune a celor două entități,
conform prevederilor legale.
Până la rezolvarea acestei probleme de ordin juridic privind statutul expoziției, domnul Florin Nan,
promotorul acestei inițiative, a anunțat că nu se va mai implica în continuarea derulării proiectului. Având
în vedere vasta istorie feroviară a României, considerăm că Centrul Muzeal este un obiectiv de patrimoniu
cultural-tehnic de interes național și trebuie tratat ca atare.
Pe cale de consecință, Asociația "Metrou Ușor" solicită demararea de către CENAFER a
demersurilor necesare.
Vă mulțumim pentru atenție!
Vă rugăm să ne trimiteți nr. înregistrare al prezentei Solicitări.
Cu deosebită stimă,
Asociația „Metrou Ușor”
6 mai 2021
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