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Rezumat: Acest articol își propune să aducă în atenţia agențiilor europene de aplicare a legii din sistemul 

transporturilor feroviare, riscurile şi vulnerabilitățile legate de conexiunea feroviară îmbunătățită, atât din punct de 

vedere al timpului de călătorie, cât și al fiabilității, dintre China și Europa, care trebuie gestionate de către Poliția 

Transporturi în materie de criminalitate. Numărul trenurilor de marfă și volumul de bunuri transportate din Asia către 

Europa cresc progresiv, generând amenințări pentru securitatea statelor membre ale Uniunii Europene, produse de 

grupările criminale sau de persoanele care doresc să profite de șansa de a trafica mărfuri ilicite. Adresat nu numai 

agențiilor de aplicare a legii, dar, în același timp, companiilor feroviare și angajaților acestora, acest articol 

intenționează să ridice un semn de întrebare în contextul unui slab echilibru al interesului economic, în raport cu 

nevoile de securitate - din punct de vedere social, financiar și de sănătate - ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

Cuvinte cheie: cale ferată; infrastructură feroviară; criminalitate; contrabandă; poliţie transporturi. 

Încadrarea subdomeniului: Drept penal 

 

 

Introducere 

 

Conexiunea feroviară îmbunătățită, reprezintă o schimbare pozitivă a infrastructurii de transport, 

deoarece deplasarea de mărfuri legale oferă avantaje economice considerabile. Cu toate acestea, dezvoltarea 

infrastructurii de transport și a materialului rulant care transportă persoane și mărfuri pe liniile feroviare ce 

leagă continentul european de Asia, oferă oportunități însemnate pentru infractori și criminalitatea organizată 

care activează în sistemul feroviar. Pe măsură ce apar noi pasaje de transport la nivel mondial, infractorii 

caută să exploateze șansele oferite de acestea pentru a-şi derula propriile operaţiuni de contrabandă cu tutun, 

droguri, arme de foc, mărfuri contrafăcute, deșeuri ilicite sau specii protejate. Materiile prime, componentele 

și precursorii sunt, în special, susceptibile să facă obiectul traficului ilicit, având în vedere posibilitățile 

tehnologice de elaborare a produsului finit cât mai aproape de piețele de consum [1]. În plus, se prevede că 

natura asociațiilor criminale este probabil să fie influențată de calea ferată transcontinentală. Infiltrarea în 

sistemele de transport necesită recrutarea de specialişti, care sunt familiarizați cu acestea, ceea ce poate duce 

la cooperarea între grupuri ilegale şi angajaţi ai companiilor sau operatorilor de transport - criminalitatea 

fiind considerată ca o afacere. Prin urmare, modul de acţiune al personalului feroviar împreună cu poliţia 

transporturi feroviare, sau alte agenții cu atribuţii de aplicare a legii în transportul pe calea ferată, este decisiv 

în combaterea contrabandei. 

Articolul oferă informații de fond, despre noul „Drum al Mătăsii” - așa cum a fost denumită recent 

înființata linie feroviară dintre China și Europa, și prezintă motivele pentru care China susține această 

inițiativă și descrie noua opțiune - cea feroviară - pentru transportul de mărfuri, în comparație cu transportul 

maritim și aerian. Un alt obiectiv al acestui articol, este acela de a prezenta evoluția actuală a sectorului 

transportului feroviar de marfă, prin optimizarea rutelor de trafic feroviar dinspre China către Europa, 

punând accentul, în principal, pe interconectarea punctelor de trecere a frontierei UE și furnizează, în același 

timp, informații despre mărfurile transportate în ultimii ani. Scopul său final, este analiza oportunităților 

aduse pentru infractori sau asociații criminale, de modernizarea infrastructurii feroviare și creșterea 

numărului trenurilor de marfă care sosesc din China către UE, inclusiv identificarea factorilor de risc și a 

indicatorilor privind exploatarea mijloacelor de transport feroviar de marfă şi a rutelor de transport, de către 

grupurile infracționale organizate. Mai mult, crearea acestui coridor de transport a generat noi provocări 
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pentru autoritățile cu atribuţii de aplicare a legii din cadrul sistemului de transport feroviar, iar prezentul 

articol încearcă să stabilească unele recomandări în beneficiul lucrătorilor de poliție feroviară. 

Resurse folosite. Datele pentru acest articol constau în informații din surse deschise, care acoperă o 

perioadă de aproximativ zece ani, timp în care procesul de dezvoltare a infrastructurii feroviare a continuat. 

Mai mult, ofițerii de legătură de la nivelul Europol din România, Polonia, Republica Cehă și Olanda, au 

contribuit prin interviuri nestructurate la colectarea datelor conținute în prezentul articol. 

Au fost utilizați şi indicatori statistici, raportați de statele membre la nivelul Europol, în legătură cu 

mărfuri ilicite confiscate pe trenurile care au originat din sau au avut ca destinaţie China, ori în timp ce se 

deplasau pe teritoriul țărilor de tranzit intermediar. 

Actualul articol își propune să sprijine schimbul de informații și activitățile analitice ale poliției 

transporturi şi agențiilor de aplicare a legii în sistemul transporturilor feroviare, care să conducă la activități 

operaționale privind fraudele cu produse din tutun [2]. De asemenea, expertiza adusă de actori importanţi, 

precum Asociația Europeană a Forțelor de Poliție Feroviară (RAILPOL) [3] și Echipa de experți vamali ai 

frontierei UE terestre, de la Est şi Sud-Est (CELBET) [4], consolidează și îmbunătățește cooperarea 

operațională la frontierele externe ale UE, un exemplu în această direcție fiind demonstrat de Analiza 

proiectului „SMOKE” [5] şi Raportul EUROPOL privind contrafacerea şi pirateria în Uniunea Europeană 

pentru anul 2017 [6]. 

O altă sursă de documentare o constituie participarea reprezentanților poliției transporturi din 

România, la întâlnirile profesionale „LANDSEC” - ale grupului permanent de experți în domeniul securității 

transportului terestru - constituit  la nivelul DG MOVE [7] de la Comisia Europeană. Aceste întâlniri au 

generat experiență și schimb bune practici în procesul de analiză a provocărilor la adresa siguranţei 

transporturilor, pe care le generează legătura feroviară dintre China și UE. 

Informațiile incluse în acest articol au fost coroborate cu date provenind de la experți, din categoriile 

menționate mai sus, având în vedere faptul că, la scrierea acestuia, în mare parte au fost utilizate surse 

deschise. 

 

1. Noul „Drum al Mătăsii” - linia feroviară ce leagă China şi Europa 

 

Renașterea magistralei economice a „Drumului Mătăsii” a devenit una dintre cele mai mari 

dezvoltări infrastructurale, economice și politice care s-a produs pe plan mondial [8]. Trenurile de marfă fac 

în prezent legătura dintre un număr tot mai mare de orașe din China și Europa, cu opțiuni de rute diverse, 

îmbunătățite, în ceea ce privește performanțele și bazate pe protocoale vamale actualizate [9]. Întreaga rețea 

este subvenționată de guvernul chinez, o inițiativă avangardistă care a reușit să transforme o călătorie lungă 

de 40 de zile din China în Europa, cu linii feroviare incomplete și volum de marfă neadecvat, într-o călătorie 

de 15-20 de zile, cu conexiuni directe la marile orașe europene [10]. 

China încearcă să demonstreze viabilitatea unui serviciu trans-continental, iar numărul trenurilor care 

circulă și volumul de marfă transportat crește rapid [11]. Totodată, își propune să reînvie comerțul istoric al 

străvechilor caravane care transportau mărfuri între China şi Europa, folosind facilităţile căii ferate și prin 

crearea de rute feroviare transcontinentale directe [12]. Extinderea feroviară face parte din politica 

comercială a Chinei, inițiativa „One Belt, One Road (OBOR)” [13] și contribuie la efortul de a susține 

creșterea economică a țării [14]. 

Noua și îmbunătățita infrastructură feroviară, are ca scop consolidarea orașelor din interiorului 

continentului asiatic, în principal a celor din partea de vest a țării care au devenit epicentre industriale. 

Motivul este că transportul produselor către Est, pentru a fi încărcate pe nave în vederea transferului către 

Europa, nu are practicabilitate. Mai mult, opțiunea de livrare rapidă prin metoda de transport feroviar este 

preferabilă pentru obţinerea de valoare adăugată produselor chinezești care necesită livrare rapidă. 

Cealaltă direcție a rutei, de la UE la China, funcționează și ea, existând o piață în creștere în China 

pentru mărfurile europene de lux și a unor categorii de mărfuri sensibile. Exporturile UE includ mașini, 

echipamente de transport și autovehicule. Cu toate acestea, cantitatea de mărfuri exportate din UE în China 

este mult mai mică decât cantitatea de mărfuri care pleacă din China către UE[15]. 

 

2. O iniţiativă sprijinită puternic, ca fiind o soluție de transport rapid şi diversificat 

 

Aproape jumătate din importurile UE provin din China, în timp ce China este a doua cea mai mare 

piață pentru exporturile UE [16]. Companiile de curierat, transport și logistică explorează posibilitățile oferite 

de noile conexiuni feroviare ca alternative ale rutelor existente maritime și aeriene. Cererea din ce în ce mai 

mare de bunuri de consum, la care se adaugă multiplicarea rutelor europene de transport feroviar de marfă 

din ultimul deceniu, crește oportunitățile pentru dezvoltarea pe mai departe a sectorului feroviar din China 
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[17]. Analizele arată că există o creștere a destinațiilor trenurilor de marfă, care au ajuns la 15 în Europa și 

mai mult de 16 în China [18]. Trenurile de marfă din China călătoresc către mai multe orașe europene: 

Duisburg și Hamburg în Germania, Londra în Marea Britanie, Lyon în Franța, Madrid în Spania, Amsterdam 

și Rotterdam în Olanda, Lodz și Varșovia în Polonia, Zeebrugge în Belgia, Bratislava în Slovacia, Napoli în 

Italia, Hallberg în Suedia şi Praga în Cehia. 

Înainte de renașterea conexiunii feroviare „Drumul Mătăsii”, alegerea preferată pentru transportul 

intercontinental între China și Europa era fie transportul pe mare, care este lent dar ieftin, fie transportul pe 

calea aerului aerian, care este rapid dar costisitor. Noua conexiune feroviară euroasiatică oferă posibilitatea 

de a transporta mărfuri în aproximativ două săptămâni pentru 50% din costurile transportului aerian. Deși 

transportul feroviar nu poate concura cu volumul de marfă și prețurile oferite de transportul maritim sau cu 

timpul redus de transport aerian, este totuși un compromis eficient din punct de vedere al costurilor și al 

timpului pentru o piață care este foarte exploatată de companiile de transport maritim. 

Pentru analiza diferitelor prețuri de transport, au fost selectate la întâmplare trei provincii chineze, iar 

DHL a furnizat o estimare a costurilor posibile, pentru transferul unui container din aceste provincii, către 

Duisburg / Germania. 

În tabelul de mai jos, mediile sunt ilustrate ca indicatori ai costurilor de transport maritim, feroviar și 

pe calea aerului [19]: 

 

DHL 
Transport maritim 

(door to door) 
Transp. feroviar 

Transport aerian pe 

aeroportul din Frankfurt, 

Preţ/kilogram* 

Provincie chineză - 

Duisburg 
1072€ 5000€ 3.30 €/kg 

*masa maximă transportată de un container standard (20”) este de aproximativ 22 tone, dar depinde şi de tipul 

mărfurilor transportate.  

(Sursa: https://www.dpdhl.com/en/trends-in-logistics/global-trade.html) 

 

Transportul de mărfuri cu trenul, necesită aproximativ un sfert din timpul total necesar pentru 

transportul pe mare. Acest lucru duce la atragerea către calea ferată a unei porțiuni din transportul maritim.  

Nu este de așteptat ca transportul feroviar să afecteze serios transportul maritim, întrucât un tren de 

50 de vagoane-container nu va concura financiar cu o navă care transportă 11.000 de containere. Se 

estimează că impactul asupra industriei de transport aerian va fi mai mare, pe baza timpului de călătorie 

relativ scurt înspre orașele europene. 

 

 
Sursa: MERICS - Mercator Institute for China Studies 

 

Informaţii suplimentare: - O călătorie cu trenul din China spre UE durează aproximativ 15 până la 

19 zile [20]; - Hewlett Packard este considerat pionier al primului transport cu trenul de marfă China-Europa, 
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firma a trimis laptopuri și monitoare LCD din Chongqing (China) pentru Duisburg (Germania) în anul 2011; 

- Calea ferată dintre Madrid (Spania) şi Yiwu (China) are o lungime de peste 13.000 de kilometri, ceea ce o 

face cea mai lungă din lume. Această rută este de două ori mai rapidă decât transportul pe mare [21]; - Linia 

ferată dintre Yiwu şi Londra (în lungime de 12.000 km), a început să funcționeze pentru prima dată în 

februarie 2017. Drumul durează 18 zile, și a făcut din Londra cel de-al 15-lea oraș european adăugat pe harta 

feroviară, în continuă extindere a conexiunilor cu China [22]. 

 

3. Îmbunătățiri ale sistemului feroviar 

 

3.1 Îmbunătățiri în sectorul feroviar al Uniunii Europene. UE a cunoscut o creștere semnificativă a 

traficului de marfă între Asia și Europa în ultimele două decenii și, în consecinţă, a apărut nevoia de a creşte 

competitivitatea și calitatea transportului feroviar de-a lungul vechilor rute comerciale ale „Drumului 

Mătăsii”. Prin urmare, s-a acordat prioritate dezvoltării rețelei feroviare, prin realizarea anumitor „coridoare” 

internaționale de transport de marfă. Se preconizează că transportul feroviar va juca un rol mai însemnat pe 

piețele globale de transport din mai multe motive, inclusiv având în vedere beneficiile pentru mediu. Prin 

urmare, UE a adoptat măsuri legislative care promovează specificații tehnice ca standarde europene pentru 

infrastructura feroviară și abordări comune privind siguranța. 

Un progres înregistrat la nivelul UE este înființarea Agenției pentru Căile Ferate a Uniunii Europene 

(ERA) [23], care a fost formată cu scopul de a contribui la punerea în aplicare a legislației UE în sectorul 

feroviar în ceea ce priveşte aspectele tehnice. O altă inițiativă este Sistemul European de Management al 

Traficului Feroviar (ERTMS) [24], care facilitează un sistem feroviar interoperabil în Europa. Responsabilii 

pentru managementul feroviar sunt gestionarii infrastructurii feroviare. La nivel național, aceştia dețin date 

despre serviciile de transport feroviar, numărul de trenuri sosite, orarul acestora, iar totodată sunt cei care iau 

decizii în cazul producerii de perturbări şi incidente majore în sistemul transporturilor feroviare. La nivelul 

UE, aceștia sunt membri ai Asociației Managerilor de Infrastructură Feroviară Europeană [25] constituită în 

sprijinul unei rețele feroviare europene deschisă și continuă, pentru menținerea unui sistem de transport sigur 

și durabil. 

La nivel european se fac eforturi pentru a îmbunătăți interoperabilitatea în cadrul sectorului feroviar 

și pentru a încuraja dezvoltarea transportului feroviar și a siguranței pasagerilor, totuși, în acest domeniu, 

referințele la criminalitate sau la posibilitățile ca transportul feroviar să poată fi exploatat de infractori sau 

grupări criminale pentru contrabanda cu mărfuri ilicite sunt oarecum limitate. 

3.2 Rutele de cale ferată din China spre UE. Principalele rute de transport feroviar euroasiatic încep 

din China către UE trecând prin Kazahstan sau prin Rusia - pe ruta Transiberiană. Aceste două rute sunt cele 

mai rapide și oferă o capacitate de transport suficientă. În plus, China, Iranul și Turcia construiesc şi fac 

investiţii în infrastructură sudică ce realizează legătura cu Europa de-a lungul fostelor rute de negoț pe 

„Drumul Mătăsii”, printr-o dezvoltare care are ca obiectiv principal stabilirea de rute alternative pentru 

afaceri viitoare. 

Pe plan european, Regulamentul (UE) nr. 913/2010 definește coridoarele europene de transport 

feroviar de marfă (RFC) [26]. Punctele de legătură ale rutelor eurasiatice cu coridoarele europene de marfă 

sunt următoarele puncte de interconectare a rutelor din Asia cu RFC-urile europene: 

- Malaszewicze/Polonia-Brest/Belarus (RFC 8: Marea Nordului - Marea Baltică, lungime 6000 km, 

care traversează țările UE: Belgia, Olanda, Germania, Republica Cehă, Polonia și Letonia); 

- Cierna/Slovacia - Chop/Ucraina (RFC 9: Dunăre - Rin, lungime 970 km, traversând țările UE: 

Republica Cehă şi Slovacia) și Zahony/Ungaria - Chop/Ucraina (RFC 6: Mediterana, lungime 7000 km, 

traversând țările UE: Spania , Franța, Italia, Slovenia, Croația și Ungaria); 

- Svilengrad/Bulgaria - Kapikule/Turcia (RFC 7: Orient - Estul Mediteranei, lungime 7700 km, care 

traversează țările UE: Republica Cehă, Austria, Ungaria, România, Grecia, Bulgaria și Slovacia); 

- Via Stockholm /Suedia (RFC 3: Scandinavă - Mediteraneană, lungime de 7000 km, care 

traversează țările UE: Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația și Ungaria) [27]. 

Punctul de intrare în UE cu cel mai mare trafic de interconectare este terminalul feroviar de trecere a 

frontierei din Malaszewicze/Brest, datorită poziției sale strategice dintre Moscova și huburile de distribuție 

din Europa Centrală din Duisburg și Hamburg (Germania). Se așteaptă o utilizare mai intensă a coridorului 

baltic prin Lituania (RFC 8) pentru transporturile provenite din China, datorită acordului încheiat între căile 

ferate lituaniene și Alianța Feroviară Eurasiatică (Compania de transport și logistică UTLC United) [28]. Pe 

ruta Orient - Mediterana de Est (RFC 7) sunt de asemenea prevăzute schimbări. Grecia intenționează să 

îmbunătățească infrastructura rețelei sale feroviare, astfel încât mărfurile care sosesc din China în portul 

Piraeus să fie transferate pe ruta feroviară Orient - Mediterana de Est către sudul, estul și centrul Europei. 

Parcursul trenurilor prin punctele de interconectare cu Ucraina va depinde de situația politică din această 
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țară. Având în vedere aceste evoluții, autoritățile de aplicare a legii din punctele de trecere a căilor ferate de 

frontieră trebuie să își reevalueze necesarul de resurse umane, expertiză și echipamente. 

 

 
Fig. 2: Blocul feroviar China-Europa 

(Sursa: https://www.sino-shipping.com/country-guides/shipping-from-china-to-france/) 

 

3.3 Frecvenţa şi volumul traficului feroviar dintre China şi UE. Transportul feroviar de marfă 

dintre China și Europa a devenit regulat și se prevede că numărul trenurilor va creşte în anii următori. 

Trenurile circulă de multe ori pe săptămână între anumite oraşe-pereche, iar frecvența lor poate ajunge 

zilnică în anumite perioade ale anului, pe traseele importante și aglomerate [29]. Volumul containerelor 

încărcate pe trenuri variază - în funcţie de tipul trenurilor - numărul aproximativ fiind de 41 containere [30]. 

Următoarele factori indică o creștere în transportul feroviar de mărfuri: 

- Transportul feroviar de marfă între Asia și Europa a crescut de la 300 de trenuri în 2014 la aproape 

1800 de trenuri în anul 2016, în timp ce volumul mărfurilor transportate a crescut cu 580% [31]. 
- În fiecare zi, cinci până la șase trenuri traversează punctul de trecere a frontierei Malaszewicze, la 

granița dintre Polonia și Belarus. Aceasta înseamnă că peste 200 de containere ajung în Europa în fiecare zi 

[32]. 

- În primul trimestru din 2015, Oficiul Vamal din punctul de trecere a frontierei Malasewicze a 

verificat 2557 de containere provenite din China. În primul trimestru al anului 2018 a verificat 15420 de 

astfel de containere, ceea ce înseamnă o creștere cu 603% în numai trei ani [33]. 

- În numai 5 ani (2011-2016), numărul de trenuri de marfă cu plecare din China care sosesc la 

terminalele din Duisburg (Germania) a crescut de la un tren pe săptămână la opt trenuri pe săptămână [34]. 

- În iunie 2017, primul tren cu vehicule fabricate în China a pornit spre Zeebrugge în Belgia. 

Călătoria a durat mai puțin de 20 de zile, trecând prin Rusia, Belarus, Polonia și Germania. Vehiculele erau 

transportate în containere construite special pentru aceasta. Producătorul suedez de automobile VOLVO a 

sprijinit extinderea legăturilor feroviare între China și Europa cu o rută care transportă până la 200 de 

vehicule între China și Zeebrugge de mai multe ori pe săptămână [35]. 

- Trenul dinspre Wuhan spre Lyon (Franţa) circulă de trei ori pe săptămână dus, iar revenirea se face 

într-o singură garnitură săptămânală spre China.  

Termenul de „rute directe” din provinciile chineze către orașele europene nu reflectă cu exactitate 

realitatea. Cert este că doar containerele circulă pe continente, trenurile nu. Calibrele de cale ale fostelor țări 

sovietice sunt diferite de cele din China și Europa de Vest, astfel încât un tren nu poate parcurge fizic 

întreaga rută. Există două opriri pentru schimbarea de ecartament: 

- De la gabaritul standard din China la gabaritul rusesc din Kazahstan. Acest transfer se poate face în 

mai puțin de o oră. 

- Înapoi la ecartamentul standard la trecerea din Belarus în Polonia. 

Aceste schimbări sunt în general proceduri foarte simple: trenul de intrare și trenul de ieșire sunt 

aliniate unul lângă altul și o macara mută containerele de pe un tren pe altul [36]. 
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4. Domenii afectate de criminalitate 

 

4.1. Fraude cu produse accizabile. China este implicată în multe domenii ale crimei organizate care 

afectează statele membre ale UE. China este una dintre principalele țări sursă pentru produsele ilicite de 

tutun traficate către UE [37] și a devenit cel mai mare furnizor de țigarete contrafăcute din lume, cu o 

producție de aproximativ 200 miliarde de țigarete pe an [38]. Fabricile ilegale din China produc miliarde de 

țigarete contrafăcute de slabă calitate. Majoritatea filtrelor utilizate la fabricarea ilegală a țigărilor provin din 

China [39]. Țigările ilegale sunt o marfă „atrăgătoare” de contrabandă: ușoară și facil de transportat, cu o 

valoare ridicată a vânzărilor și o cerere constantă a consumatorilor. Comerțul ilicit cu țigări are, de asemenea, 

un risc relativ scăzut de detectare și sancțiunile aplicate sunt destul de ușoare. Organizaţiile criminale 

internaționale aduc în UE tutunul de contrabandă şi materialele pentru confecționarea țigaretelor în 

transporturi separate din China, ca apoi acestea să fie manufacturate ca produs finit în spaţiul european [40]. 

Un studiu publicat de Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) indică faptul că traficul de țigări a 

devenit unul dintre principalii factori ai corupției de-a lungul frontierelor terestre de est ale UE [41]. 

Majoritatea trenurilor de marfă din China intră în UE prin Polonia, venind prin Belarus. Confiscările 

efectuate de autoritățile statelor membre dezvăluie că țigările fabricate în Bielorusia cu timbre de acciză din 

Belarus sunt contrabandate prin deschiderea ilegală a containerelor și ascunderea țigărilor printre produsele 

declarate din interiorul acestora [42]. Produsele din tutun au fost găsite în pereții vagoanelor, în vagoanele 

goale sau disimulate în încărcături legale. În anumite cazuri, spațiile de marfă au fost adaptate și au fost 

instalați pereți falși pentru a oferi posibilități suplimentare de ascundere [43]. 

Cantitățile cele mai însemnate de produse accizabile confiscate (atât în ceea ce privește media 

confiscărilor cât și cazurile individuale) au fost semnalate FRONTEX la granița dintre Polonia și Ucraina, 

unde majoritatea mărfurilor ilicite au fost descoperite ascunse în trenurile de marfă. În cele mai multe cazuri, 

țigările contrafăcute erau de obicei ascunse în sau sub o încărcături de cărbune, lemn, îngrășăminte de 

potasiu sau în compartimente construite sub platforma vagoanelor [44]. Din Belarus, țigările sunt aduse în 

Letonia ascunse în principal în vagoane de tren încărcate cu îngrășăminte artificiale sau cereale, în vagoane 

cisternă, sau alte produse utilizate pentru acoperirea încărcăturii ilicite. Când trenurile de marfă traversează 

frontierele letone din est, venind dinspre Belarus, produsele din tutun și, de asemenea, produsele petroliere, 

sunt aruncate din trenuri în puncte specifice indicate în prealabil, aproape de graniță, iar apoi alți membri ai 

grupării le colectează și le transportă cu autovehiculele în interiorul teritoriului Letoniei. 

Activităţile ilegale sunt cel mai probabil sprijinite de partidele trenurilor, mecanici de locomotivă și 

ajutori ai acestora [45]. În Lituania au avut loc confiscări de colete transportate cu trenurile de marfă. Țigările 

de contrabandă erau ascunse în interiorul locomotivelor și în vagoanele platformă [46]. Cazurile raportate la 

Europol dezvăluie că în ultimii ani au fost confiscate țigări de contrabandă în Ungaria, Letonia și Polonia 

[47]. Cazuistica existentă indică faptul că transporturile sosesc cu trenul, cu opriri intermediare în Belarus și 

Ucraina. Țigările aveau în principal timbre fiscale bieloruse, dar și rusești și poloneze. Există categorii de 

încărcături care, datorită densității și maleabilității lor, sunt preferate pentru ascunderea mărfurilor de 

contrabandă. Un element destul de popular pentru disimularea acestora în perioada 2015 - 2017 a fost lemnul 

[48]. Alteori, țigările erau ascunse în încărcături de cărbune, cărămizi, în vagoanele cisternă, în saci de 

ciment, în butelii de gaz și încărcături de bicarbonat de sodiu. Într-unul din cazuri au existat indicii că țigările 

au fost plasate în tren în timpul transportului, deși nu este clar unde și când s-a produs aceasta exact. 

Au fost identificate diferite tipuri de ascunzători și metode de contrabandă în vagoanele de marfă. 

Cazurile instrumentate demonstrează că una dintre cele mai mari provocări o constituie contrabanda cu țigări 

disimulate în marfă de tip vrac având densitate mare, în vagoane cisternă sau în compartimente situate sub 

platforma vagoanelor [49]. 

În domeniul contrabandei cu produse petroliere [50], au fost identificați infractori care transportau 

cantități importante de astfel de mărfuri accizabile în UE cu trenul și în acest mod evitând plata taxei pe 

valoare adăugată. Modul de operare era reprezentat de folosirea garniturilor de tren originate în principal din 

Rusia și/sau Belarus cu destinația către țările UE de Est, cum ar fi Lituania și Letonia. Combustibilul este 

transportat pe calea ferată până la antrepozite fiscale [51] unde rămâne depozitat, iar apoi reîncărcat în 

vehicule care, de regulă, îl depun în antrepozitele fiscale poloneze, de unde ajung pe teritoriul Poloniei şi 

apoi pe căile rutiere. Pentru a evita plata TVA, contrabandiștii vând combustibilul pe piața locală, folosind 

schema de fraudă tip „firmă fantomă” [52]. 

4.2. Mărfurile contrafăcute. Utilizarea sporită a transportului feroviar între China și UE ar putea 

oferi o ocazie infractorilor în domeniul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Oficiul 

European pentru Mărci şi Design (EUIPO) consideră că trenurile pot fi mai des folosite în viitor ca noi 

metode de transport al obiectelor contrafăcute [53]. EUIPO estimează că există o nouă amenințare pentru 

mediul de afaceri în domeniul protejării DPI și manifestă îngrijorare cu privire la oportunitățile de care 
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dispun rețelele infracţionale. Falsificatorii trebuie adesea să producă și să expedieze rapid produsele, de 

obicei ca reacție la tendințele și cererea de produse emergente pe piața aleasă. Astfel de mărfuri sunt de 

regulă ieftine la ieşirea din locul de producere, dar utilizarea transportului aerian, deși este rapidă, generează 

costuri care scumpesc foarte mult obiectul contrafăcut. Pe de altă parte, durata medie de transport pe apă 

poate fi de până la 6 săptămâni și, deși transportul maritim pare să fie în continuare mijlocul preferat de 

transportare a mărfurilor în vrac, în mare parte pentru că este cea mai economică opțiune, perioada lungă ar 

putea împiedica o desfacere rapidă pe piață a anumitor mărfuri contrafăcute. 

Adăugând la aceasta numărul de destinații UE care sunt deservite în mod direct și posibilitatea 

teoretică de a descărca în parcurs mărfurile contrafăcute, atunci numărul foarte redus de confiscări raportate 

la frontierele externe în sistemul transporturilor feroviare până în prezent, pare oarecum neconform realității. 

Pe măsură ce serviciile de transport feroviar de marfă între UE și China devin mai numeroase și mai 

eficiente, iar China își dezvoltă infrastructura de transport „Belt and Road”, planificată a se realiza în anii 

următori, se consideră probabil că un număr tot mai mare de loturi de marfă care încalcă DPI ar putea ajunge 

la frontierele exterioare ale estului UE cu trenul de unde, dacă nu sunt interceptate, ar putea fi distribuite în 

toată Europa. Prin urmare, astfel de conexiuni feroviare ar putea oferi avantaje concrete rețelelor criminale 

internaționale care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, fapt pentru care se impune monitorizarea lor 

permanentă [54]. 

4.3. Alte domenii ale infracţionalităţii. China este un producător major de Fentanyl [55] și diverși 

înlocuitori care se vând online. Deși nu au fost raportate cazuri reale, există potențiale oportunități în acest 

sens pentru criminali și organizații criminale. În plus, trenurile încărcate cu produse perisabile pot fi folosite 

pentru a disimula între acestea transporturi ilegale de canabis [56]. 

 

5. Vagoanele fără încărcătură - riscuri şi vulnerabilități  

 

Dependența europeană de produse chinezești ieftine generează un dezechilibru comercial între UE și 

China. Drept urmare, se estimează că 60 până la 70 la sută din transporturile feroviare se îndreaptă către vest. 

Prin urmare, pe rutele către est nu este neobișnuit ca vagoanele să fie goale, în timp ce containerele rămase 

din transporturile spre spaţiul UE sunt trimise înapoi pe mare. Întrebarea care se pune este aceea dacă 

infractorii sau grupările criminale ar putea trage foloase prin exploatarea posibilităților de transport ilegal 

oferite de aceste vagoane fără încărcătură.  

Analizând informațiile furnizate Europol în domeniul furturilor de autovehicule, se pare că trenurile 

care se îndreaptă spre spaţiul extracomunitar au fost folosite pentru transportul vehiculelor furate din mai 

multe țări din Europa de Est. Acestea au fost încărcate în trenuri ce transportau vehicule ce părăseau Europa 

prin Lituania și Letonia, via Uzbekistan, cu destinația Tadjikistan [57]. 

În timpul unei operațiuni transfrontaliere susținute de Europol, cel puțin două vehicule furate au fost 

confiscate din același tren care venea din Letonia cu destinația Dushanbe, Tadjikistan [58]. În 2015, 

autoritățile letone au identificat patru vehicule furate într-un tren de marfă cu destinația Tadjikistan. Inspecția 

vizuală a vagoanelor de tren încărcate cu autovehicule a evidențiat diferențele dintre documentația 

transportului (scrisoarea de trăsură) și realitate (modelul diferit al vehiculelor, culoarea și anul de fabricație) 

[59]. 

În traficul de animale sălbatice, anghilele au o cerere mare în Asia; rețelele de contrabandiști le 

transportă din Europa către China pe uscat și pe calea aerului. Acest fenomen este extrem de profitabil pentru 

grupările criminale asiatice, iar rețeaua feroviară eurasiatică ar putea constitui un potențial modus operandi 

pentru acest tip de contrabandă [60]. 

 

6. Aplicarea legii în domeniul transporturilor feroviare - noi provocări 

 

Numărul crescut de trenuri care sosesc în UE și prin consecinţă riscul de contrabandă ridică 

problema capacității de control în punctele de trecere a frontierei feroviare, în stațiile de tren și în trenurile 

aflate în parcurs. Cercetările indică faptul că majoritatea trenurilor din China intră în UE prin punctul de 

trecere a căii ferate Malaszewicze din Polonia, deși garniturile sunt controlate și în punctele de trecere 

frontieră din Braniewo, Kuznica și Siemianowka în Polonia. Echipamentul de control variază la fiecare punct 

de control feroviar. În Malaszewicze de exemplu, există un echipament cu raze X staționar și o locații 

adaptate efectuării de controale. Punerea în funcţiune a scanerului cu raze X, în ianuarie 2017, a avut un 

impact semnificativ asupra contrabandei cu loturi mari de țigarete în traficul de mărfuri feroviare peste 

frontiera dintre Belarus şi Polonia [61]. La celelalte puncte de trecere feroviară există capacități de control 

limitate sau nu există deloc infrastructură de control specială. Controalele sunt efectuate în cea mai mare 
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parte cu dispozitive portabile cu raze X, echipaje canine specializate, endoscopuri video, detectoare de 

substanţe de contrabandă, detectoare de metal și dispozitive cu oglinzi. 

Informațiile furnizate de Agenţia Experților Vamali pe Frontiera Terestră din Estul şi Sud-Estul 

Europei (CELBET) [62] indică faptul că echipamentul de scaner cu raze X este disponibil în Zahony – 

Eperjeske (Ungaria). În celelalte puncte de interconectare feroviară din Asia şi până la granițele UE nu există 

niciun scaner al încărcăturilor de pe calea ferată, care ar fi necesar în special la punctele de trecere 

Cierna(Slovacia) și Svilengrad (Bulgaria). 

Verificarea fizică a întregii încărcături a unui tren este foarte dificile sau imposibil de realizat, astfel 

încât implementarea scanerelor adaptate sistemului feroviar are o importanță deosebită. O atenție specială 

trebuie să fie acordată tehnologiei de detectare adecvate, având în vedere tendința contrabandiștilor de a găsi 

noi posibilități de ascundere a obiectelor traficate și de adapta capabilitățile tehnice ale agenților însărcinaţi 

cu atribuţii de aplicare a legii, cum ar fi poliția feroviară, de exemplu. Mai mult, echipamente de verificare 

de care dispun agențiile de aplicare a legii constituie un factor care ar putea afecta eficiența controalelor la 

frontierele UE. Trebuie luat în considerare faptul că examinările fizice sunt necesare în cazul mărfurilor 

contrafăcute, deoarece utilizarea echipamentelor de scanare ar putea să nu aibă eficienţa scontată. Un alt 

factor care trebuie avut în vedere este nivelul de expertiză a personalului în ceea ce priveşte verificarea 

vagoanelor de marfă precum şi cunoștințele necesare pentru utilizarea echipamentelor de control. 

Poliția feroviară are acces limitat la informații despre numărul de trenuri care sosesc în punctele de 

trecere a frontierei, volumul containerelor, orarul de deplasare a trenurilor, precum și mărfurile și produsele 

pe care le transportă. Sunt declarate în avans numai transporturile militare şi transporturile periculoase. 

Digitalizarea transportului feroviar prin aplicarea sistemelor computerizate ar constitui o 

îmbunătățire majoră. Aceste sisteme ar trebui să indice: - numărul trenurilor și orarul de deplasare; - numărul 

de containere transportate de fiecare tren; - categoria bunurilor transferate; - greutatea încărcăturii; - 

destinație; - punctele intermediare de tranzit containerelor. 

Toți aceștia constituie indicatori de risc care pot fi folosiți pentru monitorizarea activității 

infractorilor sau a grupărilor criminale și analiza acestor elemente ar putea conduce la efectuarea de 

operațiuni bazate informativ. Ulterior, datele obţinute şi acţiunile dirijate vor furniza informații valoroase 

legate de evoluțiile din sectorul public şi privat ale transportului feroviar de mărfuri. 

 

Concluzii 

 

Transportul feroviar de marfă a devenit mai competitiv, din punct de vedere al costurilor și vitezei, 

iar dezvoltarea noului „Drum al Mătăsii” va crește și mai mult volumul deplasării bunurilor pe calea ferată.  

Aceste evoluții sunt susținute atât de China, cât și de UE.  

Creșterea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată, aduce un risc crescut al operaţiunilor de 

contrabandă. Topografia punctelor feroviare de trecere a frontierei și a numărul mare de terminale de 

transbordare, conferă o mare doză de vulnerabilitate sistemului transporturilor feroviare, în faţa activităţilor 

infracţionale. Există oportunități pentru infractori sau grupări criminale, de a se infiltra în transportul feroviar 

de mărfuri, prin aplicarea unor metode tot mai inovative de disimulare a obiectelor ilegale. Contrabandiștii ar 

putea exploata lipsa digitalizării serviciilor de transport feroviar și capacitatea limitată de control, în ceea ce 

privește echipamentele și personalul specializat. Grupările infracţionale ar putea încerca, de asemenea, să 

penetreze sistemele digitale logistice și de transport existente sau viitoare, prin recrutarea personalului 

feroviar și al forțelor de ordine, ridicând riscul de corupție și al săvârşirii de abuzuri, de către structurile cu 

atribuţii de aplicare a legii.  

În concluzie, dezvoltarea infrastructurii feroviare și, prin consecinţă, creșterea volumului de mărfuri 

transportate pe calea ferată între China și UE, s-au dovedit a fi o adevărată provocare pentru agențiile de 

aplicare a legii, dintre care face parte şi poliția transporturi feroviare. 

Pentru a aborda amenințarea potențială, generată de creșterea traficului feroviar de marfă între China 

și UE, autoritățile cu atribuţii de aplicare a legii ar trebui să-și direcționeze eforturile către îmbunătățirea 

schimbului de informații și a cooperării interinstituționale. De asemenea, datele despre traficul feroviar, care 

pot fi furnizate de companiile sau operatorii feroviari (timp, frecvență, volum și tipuri de mărfuri), despre 

trenurile care intră în UE și sosesc în principalele centre de transport feroviar din orașele UE, constituie un 

instrument important în elaborarea de planuri de acțiune destinate combaterii infracţionalităţii din sistem. 

Identificarea noilor moduri de operare, prin stabilirea disfuncționalităților din traficul feroviar de 

marfă, precum și îmbunătățirea schimbului de informații între poliția transporturi și companiile / operatorii 

feroviari, pot fi deosebit de utile pentru identificarea vulnerabilităților și evaluarea riscurilor. 

Constatările rezultate, în urma unor astfel de cercetări, pot reuni experți (cum ar fi RAILPOL, 

COLPOFER, LANDSEC, etc.), din domeniile relevante de combatere a infracţionalităţii (fraude cu produse 
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accizabile, fraude privind TVA, contrafacerea de mărfuri, furturi auto, infracțiuni legate de protecţia 

mediului, spălarea de bani, etc), care pot elabora analize strategice utile agențiilor de aplicare a legii și pentru 

organizațiile relevante, cu sarcini în domeniul siguranţei și securității transporturilor feroviare de mărfuri. 
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