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2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană 

3. Date de identificare: COM(2021)811 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru transport şi turism 

(TRAN). Pentru aviz a fost sesizată Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru dezvoltare regională 

(REGI) (cf. OEIL). 

- Consiliul UE: grupuri de pregătire: Grupul de lucru pentru transport terestru, Grupul de lucru pentru 

transport - chestiuni intermodale și rețele 

6. Altele 

A se vedea și SWD(2021)47 (evaluarea pachetului privind mobilitatea urbană din 2013).  

 

Rezumat  

Comunicarea stabilește orientări europene cu privire la modul în care orașele pot reduce emisiile și 

îmbunătăți mobilitatea, inclusiv prin intermediul planurilor de mobilitate urbană durabilă. Accentul 

principal se pune pe utilizarea transportului public, mersul pe jos și cu bicicleta. Propunerea acordă 

prioritate, de asemenea, soluțiilor cu emisii zero pentru flotele urbane, inclusiv servicii de taxiuri și de 

transport la cerere, construirea și modernizarea nodurilor multimodale, precum și noi soluții și servicii 

digitale.. 

 

Cuvinte-cheie:  mobilitate urbană; rețea de transport; TEN-T; orașe; durabil; gaze cu efect de seră; 

sistem de transport; transport public; mobilitate activă; climă; PMUD; logistică urbană; orașe inteligente 

și neutre; drumuri; emisii zero; călători; multimodal; obiective climatice.  

 

 

  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_811_RO_ACT_part1_v2.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0811&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-land-transport/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-transport-intermodal-questions-networks/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0047&qid=1646339281387
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1. CONTEXT 

Obiectivele UE în materie de climă, mediu, digitalizare, sănătate și societate s-au schimbat de la primul 

pachet privind mobilitatea urbană din 2013 s-au schimbat. Statele 

membre ale UE trebuie să îmbunătățească transportul public să ofere 

opțiuni mai bune de mobilitate activă și să pună în aplicare o logistică 

urbană cu emisii zero, ținând seama de necesitățile persoanelor și 

întreprinderilor care au nevoie să aibă acces la oraș pentru muncă, 

petrecerea timpului liber, cumpărături sau turism. 

Viziunea privind calea de urmat a fost evidențiată în Pactul ecologic 

european, în Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, în pachetul legislativ „Pregătiți 

pentru 55”, în planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, precum și în planul european de 

luptă împotriva cancerului. Aceste inițiative corespund acțiunilor necesare în toate sectoarele economiei 

pentru a completa eforturile naționale de realizare a obiectivului ambițios în materie de climă pentru 

2030. 

În decembrie 2019, Comisia a prezentat Pactul ecologic european,  care prevede reducerea cu 90 % a 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul transporturilor, pentru ca UE să devină o economie 

neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și să reducă total poluarea.  

Orașele se confruntă cu 
dificultăți majore în ceea ce 
privește îmbunătățirea 
propriilor sisteme de 
mobilitate și transport. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_913_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_400_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
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În septembrie 2020, propunerea pentru o Lege europeană a climei a urmărit reducerea emisiilor nete de 

gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 comparativ cu valorile înregistrate în 1990 și plasarea 

Europei pe o traiectorie responsabilă pentru a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 20501.  

La 21 aprilie 2021, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la 
Legea europeană a climei. 

 

Comunicarea „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva 

anului 2030”  subliniază relevanța unei abordări globale pentru planificarea la scară largă și locală a 

infrastructurii și necesitatea unei implementări adecvate a infrastructurii pentru combustibili alternativi 

pentru a sprijini tranziția către un parc de vehicule cu emisii aproape zero până în 2050.  

În decembrie 2020, Comisia a prezentat „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă” – 

înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului”, care stabilește obiective intermediare concrete 

pentru a asigura evoluția sistemului de transport conform 

planului. Strategia urmărește stimularea utilizatorilor de a folosi 

vehicule, nave și aeronave care au emisii zero sau emisii scăzute 

de dioxid de carbon și care folosesc combustibili din surse 

regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De 

asemenea, se urmărește crearea unei rețele cuprinzătoare de 

infrastructuri de reîncărcare și de realimentare, pentru 

valorificarea potențialului utilizării pe scară largă a acestor vehicule. Subliniază că este important ca 

nicio regiune sau teritoriu al UE să nu fie lăsată în urmă și ca disparitățile regionale referitoare la 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi să fie abordate în formularea și punerea în 

aplicare a cadrelor naționale de politică. 

Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi stabilește un cadru 

comun de măsuri prin care 

statele membre trebuie să 

creeze piețe pentru 

combustibili alternativi, pentru 

existența unor puncte de 

reîncărcare și de realimentare 

accesibile publicului, cu scopul 

de a permite libera circulație 

transfrontalieră vehiculelor și 

navelor în rețeaua TEN-T. În 

raportul cu privire la aplicarea 

acestei directive, Comisia 

Europeană a remarcat că sunt 

vizibile deficiențele cadrului 

de politică actual, motivate de 

inexistența unei metodologii 

concrete și obligatorii pe baza 

căreia statele membre să stabilească și să calculeze obiectivele și să adopte măsuri. 

                                                           
1 A se vedea și Fișa de informare din proprie inițiativă întocmită în cadrul DUE. 

La nivelul Uniunii nu există o 
rețea cuprinzătoare și completă 
de infrastructuri pentru 
combustibilii alternativi. 

Deficiențe identificate în Evaluarea ex-post a directivei: 

 planificarea infrastructurii statelor membre nu este suficient 
de  consecventă/coerentă/ambițioasă ceea ce duce la o 
infrastructură distribuită în mod inegal, insuficientă; 

 persistă dificultăți privind interoperabilitatea cu conexiuni 
fizice; 

  există dificultăți privind standardele de comunicare, inclusiv 
referitoare la schimbul de date între participanții din 
ecosistemul electromobilității; 

 lipsa unei infrastructuri interoperabile, ușor de utilizat, de 
reîncărcare și de realimentare poate să devină un obstacol în 
calea dezvoltării necesare a pieței vehiculelor, a navelor și a 
aeronavelor cu emisii scăzute și cu emisii zero.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094&qid=1646339281387
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_103_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2902.pdf
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Propunerea de recomandare din 2021 privind asigurarea unei tranziții echitabile către neutralitatea 

climatică are în vedere crearea unui cadru și a unei viziuni comune privind politicile și investițiile 

necesare, inclusiv în ceea ce privește transportul, conectivitatea sporită și deschiderea pieței. 

Propunerea de regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi urmărește să 

asigure disponibilitatea și posibilitatea de 

utilizare a unei rețele dense și extinse de 

infrastructuri în întreaga UE. Toți utilizatorii de 

vehicule alimentate cu combustibili alternativi 

(inclusiv nave și aeronave) trebuie să poată 

circula cu ușurință în UE, utilizând 

infrastructuri esențiale - autostrăzi, porturi și 

aeroporturi.  

Alte politici și acte legislative conexe în 

domeniul transporturilor sprijină tranziția către 

o mobilitate urbană mai durabilă, în special în 

domeniul sistemelor de transport inteligente, 

al combustibililor alternativi și al transportului 

nepoluant, precum și al siguranței rutiere. 

  

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

2.1. Obiectivul general 

Comunicarea și-a propus să contribuie atât la atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor de dioxid 

de carbon cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, astfel cum sunt prevăzute în „Legea europeană 

a climei”  (Regulamentul (UE) 2021/1119 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice 

și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999), cât și facilitarea transportului 

și a mobilității urbane și periurbane, inclusiv la îmbunătățirea eficienței livrărilor de bunuri la domiciliu. 

 

2.2. Prezentarea propriu-zisă  

La 14 decembrie 2021, Comisia Europeană a propus modernizarea sistemului de transport al UE, pentru 

a sprijini tranziția către o mobilitate mai curată, mai ecologică și mai inteligentă, în conformitate cu 

obiectivele Pactului ecologic european. 

Propunerea actualizează Directiva 2010/40/UE pentru a fi conformă noilor priorități privind 

îmbunătățirea serviciilor multimodale și digitale, adaptând-o la apariția unor noi opțiuni de mobilitate 

rutieră. 

Acesta este al doilea pachet de propuneri de sprijinire a tranziției către un transport mai curat și mai 

verde, în urma publicării, în decembrie 2020, a Strategiei privind mobilitatea durabilă și inteligentă.  

Noul cadru UE pentru mobilitate urbană completează propunerea de revizuire a orientărilor pentru 

rețeaua transeuropeană de transport (revizuirea TEN-T), care prevede că toate orașele mari („noduri 

urbane”) trebuie să elaboreze până în 2025 un plan de mobilitate urbană durabilă. Noua inițiativă privind 

mobilitatea urbană prezintă o listă comună de măsuri și inițiative pentru orașele din UE, pentru a le ajuta 

să facă față provocării unei mobilități mai durabile. 

Obiective specifice ale propunerii de regulament 
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 
alternativi:  

(i) asigurarea unei infrastructuri minime pentru a 
sprijini necesitatea de a adopta vehicule cu 
combustibili alternativi în toate modurile de 
transport și în toate statele membre pentru a 
îndeplini obiectivele climatice ale UE; 

 (ii) asigurarea interoperabilității depline a 
infrastructurii; 

 (iii) asigurarea informării complete a utilizatorilor, 
precum și a unor opțiuni de plată adecvate. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_801_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_559_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0040&from=RO
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
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TEN-T este o rețea la nivelul UE de căi ferate, căi navigabile interioare, rute maritime pe 
distanțe scurte și drumuri. Aceasta conectează 424 orașe mari cu porturi, aeroporturi și 
terminale feroviare. Atunci când TEN-T va fi finalizată, aceasta va reduce timpul de deplasare 
între aceste orașe. 

Sunt propuse următoarele acțiuni: 

 stabilirea unui cadru european comun care să includă orientări privind modul de abordare a 

poluării atmosferice, a congestionării traficului, a accesibilității, a siguranței rutiere urbane, a creșterii 

comerțului electronic și a altor provocări legate de mobilitatea urbană; 

 sporirea sprijinului acordat, pe de o parte, mijloacelor de transport durabil (în special transportul 

public și mobilitatea activă, cum ar fi mersul pe jos și mersul cu bicicleta) și utilizării acestora, și logisticii 

urbane cu emisii zero, pe de altă parte; 

 promovarea unei abordări coerente și integrate pentru a asigura planuri de mobilitate urbană 

durabilă de înaltă calitate; 

 o mai bună monitorizare a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a politicilor și măsurilor 

în materie de mobilitate urbană printr-o abordare coerentă a colectării de date privind mobilitatea urbană 

durabilă; 

 promovarea integrării serviciilor de mobilitate inovatoare în sistemele de transport urban și 

digitalizarea sporită pentru o mobilitate urbană durabilă; 

 menținerea competitivității pe termen lung și a poziției de lider tehnologic în sectorul 

transportului urban; 

 consolidarea implicării tuturor statelor membre și stabilirea unui dialog continuu cu orașele, 

regiunile și alte părți interesate cu privire la toate chestiunile majore legate de mobilitatea urbană. 

Elementele-cheie ale noului cadru european pentru mobilitate urbană sunt: 

 o abordare mai ambițioasă a planificării mobilității urbane durabile și a indicatorilor aferenți care 

este legată de:  

– noile cerințe propuse în Regulamentul TEN-T revizuit pentru cele mai mari 424 de orașe din 

UE din rețeaua TEN-T cu scopul de a adopta un plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și de a 

colecta date relevante; 

Planurile de mobilitate urbană durabilă sunt concepute pentru a asigura satisfacerea nevoilor de 
mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și din împrejurimi, precum și 
îmbunătățirea calității vieții; includ obiective pentru a face transportul local mai durabil, mai sigur 
și mai favorabil incluziunii. 

– o recomandare pe care Comisia intenționează să o adreseze în 2022 statelor membre cu privire la 

implementarea unor programe naționale pentru punerea în aplicare a PMUD care se axează pe transportul 

public și mobilitatea activă (mersul pe jos, mersul cu bicicleta); 

 acțiuni mai ferme pentru crearea unor orașe neutre din punct de vedere climatic prin: 

– asigurarea rezilienței și a eficienței energetice a transportului urban și respectarea mediului și 

identificarea unor soluții cu emisii zero pentru logistica urbană; 
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–  obligații privind instituirea unei infrastructuri de reîncărcare și realimentare pentru vehiculele 

electrice și cu hidrogen în orașe, precum și printr-o mai bună coordonare și finanțare specifică pentru 

orașe în cadrul misiunii „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al climei”; 

– o finanțare mai bine direcționată din partea UE și a unor sinergii mai bune între diferitele 

programe;  

– noi măsuri de promovare a mobilității active și de protejare a utilizatorilor vulnerabili ai 

drumurilor, sub forma unei atenții sporite acordate mersului pe jos și cu bicicleta în documentele de 

orientare revizuite privind PMUD, în orientările privind utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivelor 

de micromobilitate și în orientările privind infrastructura de calitate pentru utilizatorii vulnerabili ai 

drumurilor; 

– o logistică a transportului urban de mărfuri cu emisii zero și livrări pe ultimul kilometru mai 

eficace datorită integrării planurilor logistice urbane durabile (SULP) în cadrul PMUD și a schimbului 

voluntar de date între toate tipurile de părți interesate; 

– orientări privind transportul de călători la cerere (taxiuri și autoturisme private de închiriat cu 

șofer), astfel încât acesta să poată deveni mai durabil și să poată furniza servicii eficiente cetățenilor, 

menținând sprijinirea funcționării armonioase a pieței unice și abordarea problemelor sociale și de 

siguranță; 

 măsuri care vizează accelerarea digitalizării și a inovării prin încorporarea mobilității urbane: 

– în activitățile privind furnizarea și prelucrarea datelor sensibile din punct de vedere 

comercial pentru serviciile digitale de mobilitate multimodală, cum ar fi aplicațiile de mobilitate ca 

serviciu (MAAS);  

– într-un spațiu european comun al datelor care să faciliteze accesul la datele privind mobilitatea și 

schimbul de astfel de date;  

–  prin dezvoltarea inițiativei CIVITAS în coerență cu alte inițiative urbane; 

 eforturi de creștere a gradului de sensibilizare și de consolidare a implicării cetățenilor din 

interiorul și din afara UE, de exemplu prin campania „Săptămâna europeană a mobilității” și prin premiile 

și evenimentele UE pentru mobilitatea urbană. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Consiliul UE 

 14 iunie 2021 - Consiliul a adoptat, în primă lectură, poziția sa privind programul UE 

„Mecanismul pentru interconectarea Europei 2.0” (MIE 2.0), în valoare de 33,71 miliarde euro, menit să 

finanțeze dezvoltarea unei infrastructuri durabile și de înaltă performanță în domeniile transporturilor, 

digitalului și energiei. Această a doua ediție a programului se va desfășura între 2021-2027.  

 3 iunie 2021 – Concluziile privind „Transportul feroviar în avangarda mobilității inteligente și 

durabile” recunosc că unele state membre nu oferă conectivitate prin intermediul căilor ferate, motiv 

pentru care mobilitatea inteligentă și durabilă se realizează numai prin alte moduri; recunosc că, în alte 

state membre, rețelele sunt izolate și că eforturile de sporire a interoperabilității nu îmbunătățesc 

performanța; subliniază că integrarea sistemică cu alte moduri de transport, inclusiv cu transportul 

maritim, transportul pe căi navigabile interioare, transportul aerian și rutier, ofertele de transport urban 

și mobilitatea activă, este esențială pentru a păstra legăturile dintre teritorii și pentru a realiza transferul 

modal; subliniază că este nevoie de creșterea oportunităților de transfer intermodal, de extinderea 

capacității instalațiilor existente, inclusiv de transbordare.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6115-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8790-2021-INIT/ro/pdf
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 3 iunie 2021 - Consiliul a convenit asupra poziției sale referitoare la reforma „Cerului unic 

european” (SES), respectiv îmbunătățirea sistemului de management al spațiului aerian european și de 

servicii de navigație aeriană, în vederea sporirii capacității, a creșterii eficienței din punctul de vedere al 

costurilor și a sporirii posibilităților sistemului de a se adapta la variațiile traficului, încercându-se, 

totodată, reducerea amprentei de CO2 a aviației. 

 25 mai 2021 – Concluziile privind „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă” 

solicită adoptarea rapidă a unei inițiative referitoare la un spațiu al datelor privind mobilitatea în UE, care 

să asigure un acces echitabil, fiabil și sigur la date, precum și interoperabilitatea acestora, în vederea unei 

mai bune eficiențe a transporturilor, inclusiv pentru a promova transportul multimodal pentru pasageri și 

mărfuri. Observă  că dezvoltarea sistemelor de transport inteligente ar trebui să se bazeze pe o gamă largă 

de tehnologii de comunicații electronice, cum ar fi tehnologiile mobile și Wi-Fi, precum și pe servicii și 

infrastructuri esențiale din punct de vedere strategic, cum ar fi Galileo și EGNOS. Subliniază importanța 

promovării mobilității active (mersul cu bicicleta și mersul pe jos), utilizarea transportului public și a 

noilor servicii de mobilitate, gestionarea eficace a mobilității, multimodalitatea și mijloacele de transport 

sustenabile în toate tipurile de transport (rutier, feroviar, pe apă și aerian). 

 5 iunie 2020 - Concluziile privind „sectorul transportului pe apă din UE – Perspective: Către un 

sector al transportului pe apă din UE neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, cu zero 

accidente, automatizat și competitiv” subliniază importanța aducerii produselor esențiale la dispoziția 

cetățenilor europeni. Salută rolul crucial al navigatorilor, al lucrătorilor din domeniul navigației interioare 

și al lucrătorilor portuari pentru menținerea lanțurilor de aprovizionare deschise. 

 21 octombrie 2020 - Concluziile privind „considerente de politică pentru un plan de urgență în 

caz de pandemie sau altă criză majoră pentru sectorul european al transportului de mărfuri” remarcă 

faptul că acest sector are o importanță sistemică pentru UE, deoarece legăturile de transport nu se opresc 

la frontierele externe naționale sau ale UE; propun analizarea atât a mobilității lucrătorilor din domeniul 

transporturilor, cât și a operațiunilor de transport din perspectivă europeană și internațională, inclusiv în 

perioade de criză, în timp ce închiderea frontierelor în interiorul Uniunii Europene ar trebui să fie evitată, 

iar circulația mărfurilor, inclusiv prin punctele de intrare în Uniunea Europeană, ar trebui să se desfășoare 

fără probleme. 

 14 decembrie 2020 – Concluziile privind dezvoltarea urbană și teritorială întăresc susținerea la 

nivel european a Noii Carte de la Leipzig și a Agendei Teritoriale 2030. Subliniază importanța 

interconectării dimensiunilor urbană, rurală și a altor dimensiuni teritoriale. 

 

3.2. Parlamentul European 

 6 octombrie 2021 – Rezoluția referitoare la cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 

2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către „Viziunea zero” invită Comisia Europeană și 

statele membre să elaboreze cerințe de calitate pentru infrastructura pentru mersul pe jos și cu bicicleta 

pentru a aborda nivelul insuficient de siguranță pentru participanții activi la trafic. Invită Comisia 

Europeană să elaboreze programe comune la nivelul UE pentru auditorii și inspectorii infrastructurii 

rutiere, inclusiv cursuri de formare specifice privind nevoile utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, în 

cadrul noului său forum al auditorilor europeni în domeniul siguranței rutiere. Solicită redefinirea 

priorităților în ceea ce privește infrastructura de transport în zonele urbane, punând accentul pe moduri 

de transport sustenabile, mai sigure și mai sănătoase, cum ar fi transportul public, mersul pe jos și mersul 

cu bicicleta, ținând seama de nevoile speciale ale participanților vulnerabili la trafic, cum ar fi copiii, 

persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă. Încurajează creșterea investițiilor și a cofinanțării prin 

intermediul instrumentelor de finanțare ale UE pentru parcări și alte zone de conectivitate a mobilității 

la intrarea în zonele urbane, care să asigure un acces ușor la diferite moduri de transport public, având în 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9162-2021-ADD-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8824-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44311/st08648-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12060-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13923-2020-INIT/ro/pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/Stadtentwicklung/Leipzig_weiter_denken/INSEK/the_new_leipzig_charter.pdf
https://territorialagenda.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_RO.html
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vedere nevoia de a reduce congestionarea urbană și emisiile de CO2. Invită Comisia Europeană să 

integreze mai bine obiectivele și acțiunile UE în materie de siguranță rutieră în orientările privind 

planurile de mobilitate urbană durabilă prin monitorizarea și promovarea celor mai bune practici, inclusiv 

prin stabilirea unui indicator privind utilizarea fondurilor UE pentru îmbunătățirea eficientă a siguranței 

rutiere urbane. 

 14 septembrie 2021 - Rezoluția „Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la 

cerințele viitorului în Europa” a subliniat că transportul de mărfuri și de persoane pe căile navigabile 

interioare și transportul feroviar reprezintă o alternativă ecologică atât din punctul de vedere al 

consumului de energie, cât și din cel al emisiilor acustice. A salutat intenția de a transfera mai multe 

bunuri prin căile navigabile interioare și maritim pe distanțe scurte, inclusiv transportul de marfă 

regional, urban și interurban. Subliniază imensul potențial nevalorificat și posibilitățile de extindere ale 

transportului pe căile navigabile interioare, nevoia de investiții într-o proiectare flexibilă și inovatoare a 

navelor și în ecologizarea flotei existente de transport pe căi navigabile interioare pentru a oferi o 

alternativă competitivă și durabilă la transportul rutier. Consideră că este important să se recunoască 

potențialul neutilizat al căilor navigabile mai mici de a îmbunătăți concurența directă cu transportul rutier, 

asigurând o rețea detaliată, globală și complexă care să fie întreținută la zi și navigabilă. Invită Comisia 

Europeană să includă și căile navigabile mai mici în tranziția digitală. Evidențiază potențialul 

nevalorificat al căilor navigabile interioare din zonele urbane și subliniază că zonele urbane devin din ce 

în ce mai congestionate, iar construirea unei noi infrastructuri rutiere nu este, întotdeauna, eficientă din 

punctul de vedere al costurilor. Invită Comisia Europeană să includă transportul pe apă în obiectivul său 

din Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă de a valorifica mai bine căile navigabile 

interioare din orașe, să prezinte propuneri concrete care să vizeze îmbunătățirea logisticii pe căile 

navigabile interioare, să ia în considerare livrarea finală, folosind biciclete pentru transportul de marfă, 

impulsionând transferul modal.   

 17 aprilie 2020 – Rezoluția referitoare la „acțiunea coordonată a UE pentru combaterea 

pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale” a recunoscut că sectoarele transporturilor și turismului 

au fost grav afectate și a solicitat adoptarea de măsuri pentru garantarea sănătății, siguranței și a 

condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul transportului și supraviețuirea societăților de transport 

în urma crizei; a sugerat instituirea la nivelul UE a unui mecanism de prevenire și gestionare pentru 

sectorul turismului în vederea protejării lucrătorilor, ajutării întreprinderilor și asigurării siguranței 

pasagerilor. 

 

3.3. Comitetul Economic și Social European 

 7 și 8 iulie 2021 - Avizul din proprie inițiativă al raportorului Stefan Back, intitulat „Transportul 

intermodal și logistica multimodală – complementaritatea modurilor de transport în cadrul transportului 

ecologic” recomandă un comportament exemplar din punct de vedere social al tuturor operatorilor de 

transport pentru a oferi servicii de înaltă calitate, locuri de muncă și condiții sociale echitabile pentru toți 

actorii de pe piață. 

 27 aprilie 2021 – Avizul privind „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă –  

înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului” sprijină trecerea la soluții de transport mai 

durabile și încurajează Comisia Europeană să dezvolte această abordare prin acțiuni concrete care să 

sprijine și transportul nemotorizat. Constată că nu se face nicio referire la inițiativele orizontale privind 

siguranța, răspunderea, drepturile fundamentale și aspectele legate de date ale inteligenței artificiale și 

ale pachetului legislativ privind datele, în ceea ce privește controlul și condițiile de partajare a datelor. 

Reiterează că asigurarea unui sistem de transport urban sustenabil, care să impună respectarea 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0367_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/intermodal-transport-and-multimodal-logistics-making-modes-complementary-greening-transport-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/press-releases/mobilitatea-ue-trebuie-sa-fie-durabila-si-inteligenta-afirma-presedinta-cese-christa-schweng-si-comisara-europeana-adina
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obiectivelor climatice, dar și a sănătății publice, a siguranței și securității rutiere, precum și a unei cote 

echitabile de spațiu urban, este o sarcină de politică publică. 

3.4. Curtea de Conturi Europeană  

 Raportul special nr. 5/2021 privind „Infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice” arată că 

obstacolele în calea deplasării vehiculelor electrice pe teritoriul UE persistă și că trebuie să se accelereze 

instalarea infrastructurii de reîncărcare în Uniune. 

 Raportul special nr. 10/2020 privind „Infrastructurile de transport din UE” constată că, la toate 

megaproiectele examinate, lucrările de construcție au înregistrat întârzieri semnificative (o medie de 11 

ani), punând în pericol funcționarea eficace a cinci dintre cele nouă coridoare multinaționale. Aceste 

rezultate slabe au avut adesea drept cauză principală coordonarea insuficientă a proiectelor între diferitele 

țări implicate. Pe lângă faptul că statele membre au propriile priorități de investiții și proceduri de 

planificare și nu sprijină, întotdeauna, în aceeași măsură, proiectele transfrontaliere sau investițiile în 

coridoare transnaționale, implementarea proiectelor nu progresează cu aceeași viteză de o parte și de alta 

a frontierei. 

 Raportul special nr. 9/2020 privind „Rețeaua rutieră centrală a UE” a evaluat progresele 

înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivului UE de a finaliza o rețea rutieră TEN-T centrală pe 

deplin funcțională. A constatat că dezvoltarea rețelei rutiere TEN-T centrale, sprijinită cu finanțare din 

partea UE și de acțiunile Comisiei, înregistrează progrese, dar și că anumiți factori împiedică 

funcționalitatea deplină. Recomandă Comisiei să acorde prioritate investițiilor în rețeaua centrală, să își 

îmbunătățească mecanismele de monitorizare și să își consolideze abordarea privind întreținerea. 

 Raportul nr. 6/2020 „Mobilitatea urbană durabilă în UE: nu sunt posibile îmbunătățiri substanțiale 

fără un angajament din partea statelor membre” observă că, de la pachetul din 2013 privind mobilitatea 

urbană, orașele din UE au înregistrat progrese în direcția îmbunătățirii mobilității urbane durabile, 

deoarece au urmat orientările UE și au direcționat finanțarea UE. Recunoaște că este nevoie de mai mult 

timp pentru ca îmbunătățirile semnificative în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă să se poată 

concretiza. Constată că în 2020 nu există indicii clare care să arate că orașele și-ar schimba în mod 

fundamental abordările. Recunoaște că unii indicatori de calitate a aerului au cunoscut o ușoară 

îmbunătățire, dar emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier au continuat să crească 

constant și că numeroase orașe depășesc pragurile de siguranță ale UE privind poluarea. Apreciază că în 

lipsa unei constrângeri de ordin legislativ, numeroase state membre și orașe nu au preluat decât într-o 

măsură limitată orientările Comisiei Europene, de exemplu în ceea ce privește elaborarea planurilor de 

mobilitate urbană durabilă. Atrage atenția că politicile privind mobilitatea urbană de la nivelul local nu 

sunt, întotdeauna, coerente cu obiectivul unei mobilități urbane mai durabile; recomandă Comisiei să 

valorifice experiențele sale precedente pentru a publica date de o calitate mai bună privind mobilitatea 

urbană și privind măsura în care cele mai importante orașe din UE dispun de planuri de mobilitate urbană 

durabilă și să condiționeze accesul la finanțarea din partea UE de existența unor planuri de mobilitate 

urbană durabilă. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

4.1. Legislație  

4.1.1. Transport intermodal 

 Strategia de transport intermodal în România din 20 iunie 2011, elaborată şi propusă în 

conformitate cu prevederile ordinului MTI nr. 758 din 24 septembrie 2010 privind constituirea şi 

organizarea la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a Grupului de Lucru pentru 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_RO.pdf
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elaborarea Strategiei Naţionale de Transport Multimodal, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 

506 bis din 18 iulie 2011. 

 

4.1.2. În materie feroviară  

 Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare române 2021-2025, adoptată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 985/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 16 decembrie 

2020.  

 Program de acțiune din 30 decembrie 2021 pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și 

transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1302/2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1257 din 31 decembrie 2021. 

 

4.1.3. În materie rutieră 

 Strategia privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește 

combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în 

România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 87/2018, publicată în Monitorul Oficial, nr. 225 bis din 

13 martie 2018. 

 În faza de proiect din 11 ianuarie 2021 „Strategia Naţională STI (STI = infrastructura inteligentă, 

respectiv sistemele de transport inteligente) pentru rețeaua de drumuri naționale şi autostrăzi”. 

 

4.1.4. În materie maritimă și fluvială  

 Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 

utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 

activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 69 din 3 februarie 2003, reglementează administrarea şi utilizarea infrastructurii 

de transport naval, modul de organizare şi funcţionare a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile 

interioare, precum şi modul de autorizare şi de desfăşurare a activităţilor de transport naval și se aplică 

în porturi şi pe căi navigabile interioare tuturor navelor şi tuturor activităţilor de transport naval şi conexe 

acestora care se desfăşoară în aceste zone. 

  Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 

republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 210 din 10-martie 2004, se aplică activităţilor de 

transport naval, activităţilor conexe şi activităţilor auxiliare acestora, care se desfăşoară în apele naţionale 

navigabile şi în porturile româneşti, navelor care arborează pavilionul român, navelor care arborează 

pavilion străin şi navighează în apele naţionale navigabile ale României, precum şi personalului navigant 

român. 

 Funcţionarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării, adoptată prin Hotărârea nr. 462/ 2018, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 555 din 3 iulie 2018, reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de coordonare 

la nivel naţional a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, „SUERD”, care reprezintă un 

mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice, sociale 

şi teritoriale a macroregiunii dunărene şi care este structurat pe arii prioritare SUERD în domeniile: 

transporturi, energie durabilă, cultură, turism, mediu, cercetare, educaţie, competitivitatea 

întreprinderilor, capacităţi instituţionale, securitate. 

http://www.mt.ro/web14/documente/domenii/Sisteme-de-transport-inteligente/Strategia%20na%C8%9Bional%C4%83%20STI%20-%202020.pdf
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 Regulamentul de navigație pe Dunăre în sectorul românesc (RND), ediţia 2013, aprobat prin 

OMT nr. 859/2013 (modificat prin OMT nr. 624/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 

329 din 14 mai 2015).  

 

4.2. Informări ale UE privind România 

 Evaluation of investments in Research and Technological Development (RTD) infrastructures 

and activities supported by the European Regional Development Funds (ERDF) in the period 2007-2013 

– Romania. 

 Structural Funds 2021-2027 (ERDF and ESF) eligibility: Romania.  

 The Coronavirus Response Investment Initiative in Romania 

5. Alte resurse utile 

 Sustainable and smart urban transport, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, 

Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, December 2020.  

 The impact of emerging technologies on the transport system, Policy Department for Structural 

and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, November 2020.  

 Transport infrastructure in low-density and depopulating areas, Policy Department for Structural 

and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, February 2021. 

 Informare a PE - The future of regional airports: Challenges and opportunities 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/rtd-2007/rtd-2007-final.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/rtd-2007/rtd-2007-romania.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2021/ro.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/coronavirus_response_romania_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652211/IPOL_STU(2020)652211_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652226/IPOL_STU(2020)652226_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652227/IPOL_STU(2021)652227_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689346/EPRS_BRI(2021)689346_EN.pdf

