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Misiune
Viitorul Regiunii de Dezvoltare Vest este determinat de capacitatea de a valorifica
punctele forte, în special, în ceea ce priveşte resursele umane şi naturale, tradiţia
educaţională, ştiinţifică, industrială şi agricolă a Regiunii. Acest lucru se va putea realiza
numai printr-o schimbare de mentalitate, prin potenţarea factorilor care să asigure
cooperarea şi coeziunea la nivel regional, prin promovarea transparenţei la toate
nivelurile şi ridicarea competenţei şi atitudinii sociale la rang de criteriu unic de
diferenţiere, promovare, alocare.
Valorificarea eficientă a tradiţiei şi abilităţilor existente în domeniile educaţiei,
ştiinţei, industriei, comerţului, agriculturii şi turismului va depinde, alături de factorul
uman, de capacitatea şi modernitatea infrastructurală, specifică tuturor domeniilor de
activitate. Din această perspectivă, un rol esenţial îl are infrastructura de transport, capitol
la care Regiunea Vest nu stă foarte bine având nevoie, stringentă, de o accelerare a
completării şi modernizării acesteia, pentru a fi în pas cu cerinţele imediate şi de
perspectivă privind mobilitatea polulaţiei şi crearea unui mediu propice de dezvoltare
economico-socială.
Congestionarea, din ce în ce mai puternică a sistemului de transport (se estimează
că, până în 2020, transportul rutier de mărfuri va creşte cu 55%, iar cel de călători cu
36%1), consumul aferent de energie şi efectele negative asupra mediului, (emisiile de
CO2 provenite din transporturi vor creşte cu încă 15% până în 2020) impun adoptarea
unei abordări inovatoare care să răspundă necesităţilor şi cerinţelor, din ce în ce mai mari,
din domeniile transportului şi al mobilităţii persoanelor. Măsurile tradiţionale, precum
extinderea reţelelor de transport existente, nu vor mai fi suficiente şi vor trebui găsite
soluţii noi.
Regiunea Vest dispune de un sistem de transport care, în mare măsură, poate fi
poziţionat la nivelul standardele Europene medii de dezvoltare, atât din ceea ce priveşte
latura ofertei de infrastructură (densitatea, diversitatea şi calitatea infrastructurilor
modale) cât şi a serviciilor de transport. Punctual, acest aspect poate fi evidenţiat prin:
Ø existenţa reţelelor infrastructurale pentru toate modurile de transport (rutier,
feroviar, aerian, fluvial);
Ø Regiunea Vest are o reprezentare aproape unică pentru România, din perspectiva
reţelei TEN-T, fiind tranzitată de actualele axe europene 7-rutieră, 22-feroviară şi
18-fluvială şi, în perspectivă, de noua arteră rutieră denumită Via Carpatia;
Ø existenţa a opt puncte de frontieră pentru traficul rutier (patru cu Ungaria şi patru
cu Serbia);
Ø Regiunea Vest are cea mai întinsă reţea feroviară din România, fiind străbătută de
trei rute internaţionale, pe calea ferată;

1 Sursa: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea
sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de
transport, COM(2008) 887 final, 2008
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Ø existenţa unui număr de trei puncte transfrontaliere de cale ferată, unul la graniţa
cu Ungaria (Curtici, din judeţul Arad) şi două la graniţa cu Serbia - Moraviţa şi
Jimbolia (judeţul Timiş);
Ø existenţa a două aeroporturi, în trafic intern şi internaţional, laTimişoara şi Arad;
Ø existenţa unor cursuri de apă cu potenţial navigabil şi un port în modernizare, la
Moldova Nouă;
Ø experienţă în transportul combinat de mărfuri, în regim RO-LA (pe ruta GolgovăţWels) şi un potenţial real de dezvoltare a unor noduri multimodale moderne la
Remetea Mare şi la Timişoara (în jurul aeroportului Traian Vuia;
Ø existenţa unei reţele bune de transport public de pasageri, în marile oraşe ale
Regiunii şi un potenţial real de dezvoltare în alte zone;
Ø preocuparea, în dezvoltarea unor sisteme de transport „prietenoase” mediului,
printre care mersul pe jos, cu bicicleta etc.
Cu toate acestea, există şi numeroase deficienţe ale sistemului actual de transport,
printre cele mai importante amintind:
Ø dezvoltarea spaţială şi gradul de modernitate al reţelelor de transport din Regiune,
diferă, de la un judeţ la altul şi chiar prezintă slăbiciuni, atât în interiorul Regiunii
cât şi faţă de alte zone din România;
Ø infrastructura rutieră a Regiunii Vest este printre cele mai slab dezvoltate din
România, iar calitatea drumurilor este relativ scăzută;
Ø capacitatea portantă redusă sau chiar depăşită, a drumurilor, cu efecte imediate
asupra gradului de atracţie a fluxului de mărfuri şi călători, transportaţi pe căile
rutiere din Regiune;
Ø semnalizare insuficentă şi chiar, inadecvată, în multe cazuri, pe reţeaua de căi
rutiere, ceea ce conduce la apariţia unor mari perturbaţii în fluxul de trafic normal;
Ø deteriorarea accentuată, în timp şi spaţiu, a calităţii infrastructurii feroviare;
Ø parcul feroviar este învechit şi neadecvat cerinţelor actuale;
Ø nevalorificarea potenţialului fluvial, nefiind modernizate sau funcţionale zonele
de interes (portul Moldova Nouă pe Dunăre, Canalul Bega, navigabil în trecut dar
în prezent neamenajat pentru transportul de mărfuri);
Ø abandonul activităţii de transport combinat de mărfuri şi inexistenţa unor centre
multimodale moderne;
Ø existenţa unor gări aeroportuare nevalorificate, atât pe plan intern cât şi
internaţional (Caransebeş, Deva).
Ţinând cont că, în perspectiva anului 2020, Regiunea Vest are în vedere adaptarea şi
modernizarea sistemului de transport la viitoarele cerinţe de mobilitate dar, luând în
considerare şi:
- trend-ul strategic, existent la nivel european, referitor la transport, reducerea
consumurilor energetice şi scăderea poluării datorate activităţilor de transport şi, în
special, al celui rutier;
- schimbările structurale determinate de implementarea conceptului dezvoltării
policentrice la nivel regional;
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- nevoia de dezvoltarea echilibrată a Regiunii Vest, care poate fi impulsionată de un
sistem eficient de transport care să faciliteze accesul şi mobilitatea forţei de muncă;
- tendinţa de dezvoltare, la nivelul economiei regionale, a centrelor logistice, corelată cu
dezvoltarea infrastructurilor de afaceri;
- prevenirea factorilor asociaţi dezvoltării rapide şi dezorganizate, din Regiunea Vest şi
care pot afecta dezvoltarea viitoare: aglomerarea urbană, schimbarea densităţii populaţiei,
creşterea duratei de deplasare,
scopul actualei Strategii este de ridicare a standardelor sistemului de transport, din
Regiunea Vest, la nivel european şi implementarea unui sistem de transport durabil şi
eficient care să conducă la o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport în
concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu.
1.

Context general

Crearea, în perspectivă, a unei pieţe unice europene în domeniul transporturilor face
necesară adoptarea, de către toate statele candidate, a unor măsuri care să permită
integrarea rapidă a acestora fără a crea disfunctionalităţi majore în domeniu. În aceste
condiţii, România, în general, şi Regiunile de Dezvoltare, în mod special, trebuie să-şi
remodeleze structurile din transporturi şi să adopte principiile dezvoltării durabile. Pentru
aceasta, trebuie să-şi orienteze acţiunile în următoarele direcţii majore:
a) consolidarea şi îmbunătăţirea pieţei interne a transporturilor, în scopul facilitării
deplasării libere a bunurilor şi persoanelor, în spaţiul comunitar şi diminuarea
efectelor produse asupra mediului;
b) dezvoltarea unui sistem de transport durabil coerent, atât din punctul de vedere al
infrastructurii cât şi din punct de vedere legislativ, astfel încât să se poată integra
rapid şi fără distorsiuni majore, în sistemul vest-european;
c) reducerea disparităţilor regionale prin dezvoltarea infrastructurilor de transport;
d) încurajarea permanentă a acelor subsisteme de transport care să susţină procesele de
dezvoltare durabilă;
e) îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei.
Priorităţile sunt determinate nu numai de cerinţele U.E. în domeniu, ci şi de
realitatea obiectivă, de starea actuală a transporturilor româneşti. În conformitate cu
ultimele cerinţe ale politicii UE în domeniul transporturilor, obiectivele strategiei de
dezvoltare a sectorului trebuie să aibă în vedere2:
1. Deplasările interurbane: 50% din transportul de persoane şi de marfă, pe distanţe
medii, ar urma să fie transferat dinspre calea rutieră înspre calea feroviară şi cea
maritimă/fluvială.
•
•

2

Până în anul 2050, majoritatea operaţiunilor de transport de călători, pe distanţe
medii (începând cu 300 km) trebuie să se efectueze pe calea ferată;
Până în anul 2030, 30% din transportul rutier de marfă, pe distanţe mai mari de
300 km, trebuie se facă pe calea ferată sau pe cea maritimă/fluvială, iar în anul
2050 acest procent ar urma să depăşească 50%;

Sursa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/372&format=HTML&aged=0&language=ro
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•

•

•

•

Până în anul 2030 trebuie să se realizeze o reţea primară de coridoare de
transport, care să pună baza unui transfer eficient între modurile de transport
(reţeaua primară TEN-T), iar până în anul 2050 trebuie constituită o reţea
performantă calitativ şi cantitativ şi asigurarea unor servicii de informare
corespunzătoare;
Conectarea, până în anul 2050, a tuturor aeroporturilor primare la reţeaua
feroviară; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate
corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă şi, acolo unde este
posibil, la sistemul de căi navigabile interioare;
Instituirea, până în anul 2020, a unui cadru pentru un sistem de informare,
gestionare şi plată pentru transportul multimodal, aplicabil atât transportului de
persoane, cât şi transportului de marfă;
Aplicarea deplină a principiilor „utilizatorul plăteşte” şi „poluatorul plăteşte” şi
angajamentul sectorului privat în ceea ce priveşte eliminarea denaturărilor,
generarea de venituri şi asigurarea finanţării pentru investiţiile viitoare în
transporturi.

2. Deplasările pe distanţe mari şi transportul intercontinental de marfă: vor predomina,
în continuare, calea aeriană şi cea maritimă. Trebuie introduse în exploatare noi tipuri de
motoare, combustibili şi sisteme de management al traficului care vor creşte eficienţa
energetică şi vor reduce emisiile poluante.
•

•

•
•

Până în anul 2050, atingerea unui nivel de 40% la utilizarea, în aviaţie, a
combustibililor care generează emisii de carbon reduse; tot până în anul 2050,
reducerea cu 40% a emisiilor de CO2, ale UE, generate de combustibilii din
transportul maritim;
Până în anul 2020, modernizarea completă a sistemului de control al traficului
aerian, pentru racordarea sistemului naţional la cerul unic european: scurtarea
duratei călătoriilor cu avionul, creşterea nivelului de siguranţă şi a capacităţii
acestora.
Implementarea unor sisteme inteligente de management al transportului rutier şi
fluvial/maritim (precum ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet şi LRIT3);
Colaborarea cu parteneri internaţionali şi în cadrul organizaţiilor internaţionale,
precum ICAO şi IMO, în scopul promovării competitivităţii europene şi a
obiectivelor climatice, la nivel global.

3. În transportul urban, o trecere decisivă la automobile şi combustibili mai puţin
poluanţi. Până în anul 2030, reducerea cu 50% a automobilelor cu combustibil
convenţional şi eliminarea lor treptată, în oraşe, până în anul 2050.

3

ERTMS-European Rail Traffic Management System (Sistemul european de management al traficului
feroviar ), ITS-Intelligent Transport Systems (sisteme inteligente de transport – în transportul rutier), RISRiver Information Services (servicii de informa ii fluviale) şi sistemele de informare maritimă ale UE:
SafeSeaNet şi LRIT-Long Range Identification and Tracking of Ships (identificarea şi urmărirea de la
distanţă a navelor).
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•

•

Înjumătăţirea utilizării autovehiculelor alimentate în mod convenţional în
transportul urban, până în anul 2030 şi dispariţia lor progresivă, din oraşe, până în
anul 2050; Până în anul 2030, realizarea unui transport de marfă fără emisii de
CO2, în centrele urbane importante;
Apropierea de obiectivul „zero decese” în transportul rutier, până în anul 2050.
Din această perspectivă obiectivul UE este acela de a reduce la jumătate numărul
deceselor în trafic până în anul 2020. Garantarea poziţiei de lider mondial a UE,
în materie de siguranţă şi securitate în transportul aerian, feroviar şi maritim.

Mobilitatea va creşte însă, sectorul transporturilor se află la o răscruce de drumuri.
Sistemul de transport se confruntă cu provocări majore, cele mai importante fiind redate
în continuare.
Ø Rezervele de petrol vor scădea în deceniile următoare şi va trebui să se importe tot
mai mult din regiunile instabile ale lumii. Se preconizează că preţul petrolului va
creşte de cel puţin două-trei ori între 2005 şi 2050 (59 USD/baril în anul 2005 şi deja
118 USD/baril în octombrie 2012). Evenimentele actuale demonstrează extrema
volatilitate a preţului petrolului.
Ø Deşi transporturile au devenit mai eficiente, din punct de vedere energetic, 96% din
necesarul de energie al sectorului depinde, încă, de petrol.
Ø În Europa, costurile aferente congestiilor se ridică anual la 1% din produsul intern
brut (PIB).
Ø Este necesară reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial,
cu scopul de a limita la 2ºC creşterea temperaturii cauzată de schimbările climatice.
În general, pentru a atinge acest obiectiv, UE trebuie să reducă emisiile cu 80-95%
până în anul 2050, faţă de nivelurile din anul 1990.
Ø Congestiile, atât pe drumuri, cât şi în spaţiul aerian, reprezintă o problemă majoră.
Potrivit previziunilor, sectorul transportului de marfă îşi va intensifica activitatea cu
40% în anul 2030 şi cu puţin peste 80% până în anul 2050, comparativ cu nivelurile
din anul 2005. Traficul de pasageri va înregistra o creştere ceva mai redusă decât
transportul de marfă: 34% până în anul 2030 şi 51% până în anul 2050.
Ø În ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare a infrastructurii, există mari diferenţe între
regiunile estice şi vestice ale UE. În noile state membre există, în prezent, doar
aproximativ 4 800 km de autostradă şi nu există căi ferate speciale de mare viteză;
căile ferate convenţionale fiind adesea în stare proastă.
Ø Sectorul european se confruntă cu o concurenţă tot mai acerbă, pe pieţele mondiale
ale transporturilor, aflate în expansiune rapidă.
Domeniul transporturilor este considerat prioritar în contextul planurilor de
dezvoltare ale României, date fiind relaţiile sale de interdependenţă cu celelalte ramuri
ale economiei naţionale, valoarea serviciilor oferite pentru populaţie şi impactul
considerabil asupra mediului.
Dezvoltarea transporturilor are în vedere facilitarea includerii sistemelor urbane din
România în mediul european prin îmbunătăţirea serviciilor rutiere, feroviare, maritime,
fluviale şi aeriene având destinaţiile principale în Europa. Indicatorul relativ al
accesibilităţii (combinând servicii, transbordări, preţuri şi durate de călătorie) urmează să
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se alinieze progresiv, până în anul 2020 la cel existent în zonele metropolitane din
Europa4.
Trebuie îmbunătăţite legăturile între oraşe prin stimularea serviciilor de transport
public interurban şi de coordonare a gestiunii şi garantarea unei accesibilităţi generale
minime a serviciilor publice pentru toţi cetăţenii, acordându-se o atenţie specială
grupurilor vulnerabile (copii, bătrâni, persoane cu mobilitate redusă). Accesibilitatea
transportului public la zonele cu densitate mică a populaţiei şi nuclee dispersate trebuie
asigurată la nivelurile minime stabilite.
Se va finaliza procesul de liberalizare a pieţei interne de transport. În urma măsurilor
întreprinse în prima perioadă de referinţă, cererea de transport, în tone/km, raportată la
PIB se va putea reduce în perioada 2013-2020, astfel încât să se atingă în anul 2020
valoarea medie a UE.
Condiţiile de siguranţă vor creşte, estimându-se o reducere cu 50% a numărului de
decese în urma accidentelor din transporturi, în perspectiva anului 2030 faţă de anul
1998.
În domeniul protecţiei infrastructurii de transport se va dezvolta o politică de „risc
zero”, iar riscurile existente vor fi reevaluate continuu la toate modurile de transport.
Pentru îmbunătăţirea comportamentului în raport cu mediul, se va diminua progresiv
impactul global al emisiilor poluante, din transporturi, în vederea încadrării în obiectivele
stabilite, pentru România, privind plafoanele naţionale de emisii. Se va realiza o reducere
cu 5% până în 2015 a depăşirilor actuale ale nivelurilor limită privind calitatea aerului în
oraşe, urmând ca proporţia să crească apoi până la 15% la emisiile unde transportul
constituie sursa principală de poluare
Raportul negativ dintre evoluţia cererii de transport (în special rutier) şi creşterea
produsului intern brut (PIB), care este în prezent de 4 ori mai mare decât media UE, se
estimează că se va reduce în viitor ca urmare a:
• modificării progresive a structurii economiei prin reducerea ponderii sectoarelor care
lucrează cu cantităţi mari de produse transportate (industriile extractive de minereuri,
siderurgia şi petrochimia) şi consumă multă energie şi prin creşterea ponderii sectoarelor
care au consumuri materiale şi energetice mai reduse (serviciile, industriile prelucrătoare
etc) şi valoare adăugată mare;
• modificării structurii producţiei de energie electrică, ca urmare a valorificării unor
surse regenerabile de energie (eoliană, solară, biomasă, geotermală, micro-hidro), a
extinderii energeticii nucleare (dublată în 2008, cu perspectiva construirii altor două
unităţi în următorii 7-9 ani) şi a diminuării ponderii centralelor termoelectrice pe cărbune
şi păcură, care necesită transportul unor cantităţi mari de combustibil, uneori pe distanţe
mari;
• reducerii, ca urmare a implementării programelor de impulsionare a inovării tehnice şi
tehnologice şi de creştere a competitivităţii, a consumurilor specifice de materiale şi
energie în toate sectoarele productive ale economiei, cu efecte asupra volumelor
transportate;
• modificării graduale a proceselor de producţie, depozitare şi desfacere, cu efecte
asupra ponderii cererii de transport de marfă şi persoane;

4

Sursa: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, Bucureşti
2008

8

• ajustării treptate a structurii transporturilor prin diminuarea, într-o primă etapă, a
ritmului de creştere a transportului rutier şi reorientarea fluxurilor de mărfuri şi călători
spre celelalte moduri de transport în următoarele etape;
• stabilizării cererii de transport privat şi a evoluţiei artificiale a nevoii de mobilitate
în/ în afara centrelor urbane printr-o planificare urbană şi spaţială echilibrată şi prin
îmbunătăţirea serviciilor publice, în transportul de călători.
Actualmente, politica naţională, referitoare la dezvoltarea infrastructurii de
transport, urmăreşte, cu prioritate, integrarea acesteia în proiectul pan-european TEN.
Politica TEN-T se concentrează pe proiecte transfrontaliere de infrastructură care să lege
sistemele naţionale. Extinderea Uniunii Europene creşte importanţa reţelelor TEN-T
deoarece multe dintre statele noi membre, cum este şi cazul României, au o reţea de
transporturi mult mai slab dezvoltată decât restul UE. Proiectul acoperă drumurile, căile
ferate, căile navigabile, aeroporturile, porturile, şi sistemele de management al traficului.
România a stabilit căile de transport (drumuri rutiere, porturi, aeroporturi, căi
navigabile, etc.) care fac legătura cu reţeaua europeană TEN-T, şi investiţiile în
infrastructura de transporturi se fac prioritar în această direcţie. În mare parte, fondurile
structurale, care sunt coordonate prin POS Transport, sunt destinate, prioritar, tot înspre
obiectivele de importanţă pentru TEN-T. Cu toate că reţeaua TEN-T a fost agreată odată
cu lansarea proiectului, la nivel european, dezvoltarea economică, actuală şi de
perspectivă, a Europei a impus, cu preponderenţă în ultimii ani, completarea proiectelor
iniţiale, la traseele reţelei TEN-T fiind adăugate noi ramificaţii. Ca exemplu, putem
aminti de culoarul rutier VIA CARPATICA, care urmează să treacă şi prin Regiunea
Vest din România.
Proiectul Via Carpatia a fost aprobat în anul 2006, când miniştrii de transport din
Polonia, Lituania, Slovacia şi Ungaria au semnat o declaraţie comună pentru extinderea
reţelei trans-europene de transport prin crearea unei rute mai scurte de-a lungul axei
Nord-Sud care va conecta cele patru state. Celor patru li s-au alăturat, în 2010, România,
Bulgaria şi Grecia5.
Traseul Via Carpatia va începe în Lituania, la Marea Baltică, la Kleipeda, traversează
Kaunas, va continua în Polonia, pe ruta Bialystok - Lublin - Rzeszow, în Slovacia, la
Presov - Kosice şi în Ungaria prin Miskolc - Debrecen. Drumul spre Grecia continuă din
România, prin Bulgaria, pe la Sofia, şi se va termina la Salonic (Figura 1).
Coridorul Via Carpatia se va despărţi pe teritoriul judeţului Timiş: o parte urmând
să meargă până la Marea Neagră, pe autostrada Pan-Europeană 7 (Oradea - Arad Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Constanţa), iar cealaltă va merge
spre frontiera româno-bulgară de la Calafat-Vidin (pe ruta Oradea - Arad - Timişoara Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Calafat), urmând să ajungă în Bulgaria peste noul pod
care se construieşte peste Dunăre.

5

Sursa: http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Via_Carpatia-timisoara-banat-Via_Carpatia__autostrada_care_leaga_Lituania_de_Grecia-va_traversa_Vestul_si_Sudul_Romaniei_0_788321442.html
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Sursa: http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Via_Carpatia-timisoara-banat-Via_Carpatia__autostrada_care_leaga_Lituania_de_Grecia-va_traversa_Vestul_si_Sudul_Romaniei_0_788321442.html

Figura 1 – Ruta noului culoar TEN-T „VIA CARPATIA”
Integrarea reţelelor de transport din România în TEN-T se poate realiza numai
progresiv, atât prin interconectarea diferitelor moduri de transport, în vederea utilizării
optime a avantajelor pe care fiecare mod de transport le oferă, cât şi prin realizarea unor
infrastructuri de transport la standarde europene. Din această perspectivă, esenţial este
elementul financiar. De aceea, pentru accelerarea demersurilor, extrem de întârziate faţă
de graficul de realizare iniţial, este necesară o concepţie nouă de abordare, parteneriatul
„public-privat” fiind, în opinia noastră, unica soluţie.
2. Obiective
În conformitate cu scopul Strategiei, obiectivul principal îl reprezintă dezvoltarea
unui sistem de transport durabil în cadrul Regiunii Vest.
Prin transport durabil este definit acel sistem complex care să satisfacă
necesitatea de mobilitate a generaţiilor actuale, fără a deteriora factorii de mediu şi
sănătatea şi care să-şi eficientizeze consumurile energetice astfel încât să fie posibilă
satisfacerea necesităţii de mobilitate a generaţiilor viitoare6.
Atingerea acestui obiectiv va contribui, în mod direct, la asigurarea dezvoltării
durabile a sectorului transporturi, a economiei şi a mediului, la creşterea gradului de
accesibilitate a Regiunii Vest, asigurarea inter-modalităţii sistemului de transport,
promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport, scăderea efectelor
6

Sursa: Fistung D., Transporturi. Teorie economică, ecologie, legislaţie.,Editura ALL Beck, Bucureşti,
1999
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negative produse asupra mediului şi sănătăţii umane şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
serviciilor.
Obiectivele specifice suport, pentru realizarea obiectivului principal, se definesc
pe trei paliere:
A. Nivelul regional
Ø Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes naţional şi regional, cu
prioritate pe axele TEN-T care să pună baza unui transfer eficient între
modurile de transport;
Ø Susţinerea unui sistem de transport durabil, prin scăderea cererii de transport
rutier, în favoarea modurilor mai puţin poluante şi în special, al
multimodalităţii;
Ø Reducerea efectelor cauzate de transporturi asupra mediului şi sănătăţii
umane;
Ø Reducerea discrepanţelor intraregionale în ceea ce priveşte calitatea şi
siguranţa serviciilor de transport;
B Nivelul judeţean
Ø Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes judeţean;
Ø Dezvoltarea unor poli de creştere economică, prin crearea unor centre
logistice judeţene de coordonare a fluxurilor de transport;
Ø Reducerea discrepanţelor judeţene, în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa
serviciilor de transport;
C Nivelul local (municipiu, oraş, comună, sat)
Ø Dezvoltarea şi modernizarea transporturilor publice locale;
Ø Crearea unor centre locale de management al traficului;
Ø Implementarea unor soluţii eficiente de reducere a intensităţii traficului în
interiorul localităţilor;
Ø Dezvoltarea de sisteme de transport local, nepoluante.
1. Direcţii şi planuri strategice
Nivelul regional
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes naţional şi regional, cu prioritate
pe axele TEN-T
O reţea de transport corespunzătoare, din punctul de vedere al calităţii şi capacităţii,
poate constitui suportul necesar, atât desfăşurării unei producţii de bunuri şi servicii
eficiente, cât şi satisfacerii mobilităţii populaţiei. O reţea de transport care să evite
disfuncţionalităţi în prestarea serviciilor are influenţe, pe de-o parte, din perspectiva
cererii din economie şi, pe de altă parte, din cea a ofertei. Din perspectiva ofertei este de
evidenţiat faptul că, prin asigurarea unor capacităţi adecvate în infrastructura
transporturilor şi a unei calităţi corespunzătoare cerinţelor de transport eficient, este
posibilă „subvenţionarea” activităţii agenţilor economici prin diminuarea costurilor
acestora.
În atingerea acestui obiectiv, în cadrul Regiunii Vest, acţiunile trebuie defalcate pe
următoarele direcţii:
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a) modernizarea şi completarea infrastructurilor rutiere de tip: drumuri naţionale,
drumuri europene şi autostrăzi;
b) modernizarea culoarelor feroviare principale;
c) modernizarea şi includerea în traficul de mărfuri şi pasageri a canalelor
navigabile din zona portului Moldova Nouă şi a râului Bega;
d) modernizarea şi creşterea capacităţii infrastructurii aeriene.
Reguli generale de dezvoltare a infrastructurilor
ð Faţă de valoarea foarte ridicată a investiţiilor în infrastructură, este necesar ca oferta
să fie dinamic adaptată cererii.
ð Funcţia, inevitabil în trepte, corespunzătoare capacităţii oferite de infrastructură,
trebuie să urmărească cât mai fidel evoluţia capacităţii necesare. Prin aceasta, se
reduce perioada în care sporurile de capacitate, obţinute ca urmare a investiţiilor în
infrastructură, sunt treptat asimilate.
ð Cererile de transport fiind netransferabile, înseamnă că o ofertă globală a infrastructurilor
de transport nu se poate examina direct, ci numai în raport cu topologia şi geografia
reţelei care deserveşte un teritoriu.
ð Fiecărei variante de solicitare a reţelei care poate presupune sau nu investiţii pentru
dezvoltarea infrastructurii, i se asociază parametrii de calitate ai ofertei.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes naţional şi regional, cu
prioritate pe axele TEN-T
Direcţii

Programe

1. Modernizarea şi completarea
infrastructurilor rutiere de tip:
drumuri
naţionale,
drumuri
europene şi autostrăzi

2.Modernizarea
feroviare principale

culoarelor

1.1.1.
Finalizarea construcţiei infrastructurilor de pe
reţelele TEN-T
1.1.2. Dezvoltarea şi modernizarea, prin creşterea
capacităţii portante, a drumurilor de inters regional
(drumuri naţionale, drumuri europene)
1.1.3. Construcţia centurilor rutiere ocolitoare pentru toate
oraşele de pe axa TEN-T 7 şi a municipiilor, reşedinţelor de
judeţ, cu acces la drumuri europene sau de interes judeţean
1.1.4. Îmbunătăţirea sistemelor de semnalizare, siguranţă şi
informare pe reţelele prioritare ale Regiunii Vest
1.2.1. Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii reţelelor de pe
principalele axe feroviare cu trafic internaţional (reţele
electrice, dublare linii, prioritizare trafic etc)
1.2.2. Modernizarea şi dezvoltarea staţiilor de cale ferată de
la Curtici şi Simeria, în regim de nod multimodal
1.2.3. Implementarea unui sistem de management regional
al transportului feroviar, complementar celui naţional,
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susţinut de actuala Regională CF Timişoara
1.3.1. Refacerea şenalului navigabil din zona BaziaşOrşova şi a canalului Bega
1.3.2. Modernizarea şi dezvoltarea portului Moldova Nouă
ca nod de transport multimodal de pasageri şi marfă
1.3.3. Reproiectarea canalului Bega pentru navigaţia în
scop turistic şi de mărfuri (aprovizionare oraş şi zonele
limitrofe)
1.4.1. Modernizarea aeroportului Traian Vuia din
Timişoara în regim de nod multimodal pentru pasageri
1.4.2. Racordarea aeroporturilor din Timişoara şi Arad la
noile reţele rutiere (autostrada Arad-Timişoara) şi la
4. Modernizarea şi creşterea
transportul public de suprafaţă, prin linii speciale de metrou
capacităţii infrastructurii aeriene
de suprafaţă
1.4.3. Modernizarea
şi dezvoltarea sistemelor de
supraveghere a spaţiului aerian şi a sistemelor de dirijare,
informare aeronautică şi informare meteorologică
3. Modernizarea şi includerea, în
traficul de mărfuri şi pasageri, a
canalelor navigabile din zona
portului Moldova Nouă şi a
râului Bega

Argumentare:
a) Modernizarea şi completarea infrastructurilor rutiere de tip drumuri naţionale,
drumuri expres şi autostrăzi
Accentul, în această activitate, trebuie pus pe finalizarea construcţiei autostrăzilor
din cadrul culoarelor TEN-T, a inelelor ocolitoare pentru oraşele existente pe aceste
relaţii de autostrăzi, modernizarea şi construcţia de drumuri expres (pe traseele
drumurilor europene, cu prioritate) şi modernizarea drumurilor naţionale, mai ales a
celor cu impact major asupra mobilităţii populaţiei, în interiorul Regiunii Vest.
De asemenea, trebuie avută în vedere prognoza de trafic, pentru perioada de până
în anul 2020, cu influenţe directe asupra capacităţii portante a drumurilor şi, totodată, a
nivelurilor de uzură a acestora, concomitent cu probabilitatea apariţiei unor fenomene
negative precum „strangulări”, accidente şi zone dens poluate (chimic şi fonic).
Aşa cum reiese din analiza-diagnostic a Regiunii Vest starea infrastructurii rutiere
este, în general, modestă fiind slab modernizată şi cel mai slab dezvoltată, dintre toate
Regiunile de dezvoltare ale României.
O cauză majoră a acestei situaţii o reprezintă întârzierea modernizării, cu
deosebire, a căilor importante ale Regiunii Vest şi facem referire aici la reţelele de
drumuri europene (autostrăzi şi drumuri expres).
În acest context, amintim faptul că cinci drumuri europene, traversează Regiunea Vest
de la nord la sud şi de la est la vest. Dintre acestea, trei sunt clasificate ca drumuri
europene principale, iar celelalte două sunt drumuri europene secundare. Drumurile
europene principale sunt:
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E 68 - Ungaria (Nădlac) - Arad - Deva - Sibiu, Braşov - Bucureşti. Acest
drum asigură o bună conectivitate între centrele judeţene Arad şi Deva, mai
ales după modernizarea recentă.
• E 70 - Serbia (Moraviţa) - Timişoara - Craiova - Bucureşti;
• E 79 - Ungaria Oradea (Borş) – Valea Jiului (judeţul Hunedoara) Sudul
României;
Drumuri europene secundare :
• E 671 - Arad – Timişoara, care asigură o bună conectivitate între cele două
centre judeţene - recent modernizat;
• E 673 - asigură legătura prin Făget între Estul României şi Banat, fiind de
fapt o scurtătură între Lugoj şi Deva.
Autostrăzi:
• Autostrada Nădlac - Orăştie (pe coridorul IV, axa 7, între BucureştiConstanţa).
• Autostrada Via Carpatia, care pe teritoriul Regiunii Vest se confundă, până
la Lugoj, cu traseul TEN-T 7, dar de la Lugoj se ramifică, o ramură urmând
axa 7, iar o alta mergând spre Turnu-Severin.
•

Stadiul actual al modernizării, construcţiei acestor trasee rutiere poate fi sintetizat
astfel:
Ø Autostrăzi:
o Pe axa 7 a TEN-T, segmentul Nădlac-Arad (de circa 39km) se află
în fază de construcţie, segmentul Arad-Timişoara (32,25 km) dat
în circulaţie în anul 2012, segmentul Timişoara-Lugoj (25,625
km) din care sunt finalizaţi circa 10 km (în anul 2012) restul
construcţiei fiind la stadiul de atribuire lucrare, tronsonul LugojDeva (27, 62 km plus un drum de legătură de 11,4 km), afalt în
fază de atribuire şi construcţie şi tronsonul Deva-Orăştie (32,5 km)
aflat în fază de proiectare şi licitaţie;
o Autostrada Via Carpatia (figura 2) este doar în faza de proiectare,
urmând a fi finalizată la nivelul anului 2020.
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Figura 2 – axele autostrăzii VIA CARPATIA
Ø Drumuri europene:
o Pe traseul E70, a fost reabilitat drumul între Timişoara şi Lugoj
(52,2 km);
o Pe traseul E79, au fost reabilitate relaţiile Petroşani-Baru (23 km),
Baru- Haţeg (25,91 km), Haţeg- Simeria (30,6 km).
Pentru creşterea gradului de modernitate al reţelelor rutiere din Regiunea Vest, în
vederea asigurării condiţiilor optime deplasării mărfurilor şi persoanelor, de-a lungul
principalelor axe trebuie întreprinse acţiuni:
I. Pe termen scurt (1-2 ani)
II. Pe permen mediu (2-5 ani)
III. Pe termen lung (peste 5 ani)
Pe termen scurt, trebuie accelerată construcţia relaţiilor de autostradă de pe
culoarul IV al TEN-T. Autostrada Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Piteşti va
optimiza conexiunea rutieră de-a lungul coridorului pan-european IV: spre vest cu
Ungaria şi celelalte State Membre UE şi spre est cu Bucureşti şi Constanţa\Marea
Neagră. Totodată, autostrada va asigura o mai bună legătură internă între centrele
regionale Arad, Timişoara, Lugoj şi Deva. Conform planificării lucrărilor, Regiunea Vest
va avea la sfarşitul anului 2014 aproximativ 240 de km de autostradă7.
Astfel, este necesar să se definitiveze relaţiile:
o Deva–Orăştie cu o lungime de 32,5 km (cu termen de finalizare
începutul anului 2013);

7

Nu a fost luată în calcul relaţia Oraştie-granita judeţului Hunedoara cu judeţul Alba, din tronsonul Orăştie
– Sibiu.
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o Timişoara-Lugoj cu o lungime de 35,1 km şi termen 2012, pentru
centura Timişoara, respectiv 2014 pentru al doilea tronson,
o Lugoj–Deva cu o lungime de 39,5 km şi termene aprilie 2013 şi
sfârşitul anului 2014, şi Orăştie-Sibiu, 82,1 km şi termen de
finalizare aprilie 2013;
o Arad- Nadlac cu o lungime de 38,9 km cu finalizare în aprilie 2013;
În general, construcţia de noi artere rutiere şi în special autostrăzi, are câteva
avantaje notabile, printre care amintim:
- asigurarea unor căi de comunicaţie moderne, între localităţile principale de pe ruta avută
în vedere şi creşterea capacităţii de trafic, în principal prin devierea traficului de tranzit
către o autostradă de la drumul existent care are, în general, capacitate portantă mai
redusă;
- reducerea numărului de accidente, prin crearea premiselor favorabile unui sistem de
transport rutier mai sigur, comparativ cu situaţia infrastructurii rutiere existente;
- reducerea timpului de deplasare, între localităţile de pe ruta avută în vedere, prin crearea
unui sistem care permite o creştere a vitezei medii de deplasare de la 78 km/oră la 120
km/oră (limita de viteză fiind 130 km/oră);
- reducerea impactului asupra mediului, în special prin reducerea poluării în localităţile
care sunt, în prezent, traversate de infrastructura rutieră existentă.
Însă, noile infrastructuri au marele inconvenient că ocupă un spaţiu suplimentar,
destinat de regulă altor tipuri de activităţi (agricole, recreative etc) şi nu de puţine ori,
acestea fragmentează ariile naturale protejate, cu influenţe negative asupra florei şi
faunei. De aceea, în afara soluţiilor tehnice, în iniţierea planurilor de construcţie, al unor
noi căi rutiere, trebuie analizate soluţiile de minimizare/eliminare a impactului negativ
asupra mediului şi totodată, trebuie făcută o consultare publică a locuitorilor, din zona
afectată, pentru a cunoaşte şi adopta, în cadrul proiectului, sugestiile şi opiniile acestora.
Deasemenea, tot pe termen scurt, trebuie realizate rutele ocolitoare (inele) ale
principalelor oraşe de pe traseele TEN-T şi a drumurilor europene, mai exact:
Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Deva, Orăştie (la Arad a fost dată în folosinţă).
Menţionăm că, în cazul municipiilor Timişoara şi Lugoj lucrările, la aceste variante de
ocolire, sunt în diferite faze de execuţie, ele fiind prognozat a fi date în exploatare în
perioada 2013-2014.
Realizarea variantelor de ocolire va avea impact favorabil, întrucât se vor realiza o
serie de deziderate precum:
Ø descongestionarea traficului din localităţi;
Ø sporirea considerabilă a capacităţii de circulaţie;
Ø reducerea degradarii şi a uzurii arterelor existente, datorită suprasolicitărilor
cauzate de traficul greu;
Ø reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a
zgomotulu;i
Ø realizarea legăturilor între reţelele de transport care atrag fluxuri importante de
mărfuri.
Pe termen mediu trebuie continuată refacerea şi modernizarea drumurilor europene şi a
celor naţionale care străbat Regiunea Vest, cu preponderenţă a celor care fac legătura
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între marile oraşe sau între polii de generare/atracţie ai mobilităţii. În această ultimă
categorie pot fi considerate arealele din jurul oraşelor Timişoara şi Arad dar şi Deva. Este
de subliniat faptul că fluxuri importante de transport pot fi generate, pe termene mediu şi
lung, între marile oraşe şi zonele economice în dezvoltare, cu regiunile având populaţie
mai numeroasă precum cele din 1) arealul creat de Uricani-Vulcan-Aninoasa-LupeniPetrila, în jurul oraşului Petroşani, cu destinaţie prioritară spre Deva-Hunedoara şi alte
direcţii mai îndepărtate (Timişoara, Arad, Lugoj); 2)Curtici-Sântana-Pancota-Pecica, în
jurul oraşului Arad (Figura 3)

Figura 3 – Poli potenţiali de generare a fluxurilor de transport
De aceea, trebuie avute în vedere, pe termen mediu, modernizarea şi creşterea
capacităţii portante şi a siguranţei în deplasare pentru arterele aflate pe relaţiile E70, E79,
E671. Totodată, trebuie avută în vedere construcţia de rute ocolitoare pentru localităţile:
Deta, Pecica, Chişineu-Criş, Brad, Lipova, Făget, Simeria, Petroşani.
Pe termen lung trebuie dată în funcţie autostrada Via Carpatia, iar drumurile
europene, în cazul că nu sunt, trebuie modernizate la nivelul de drumuri expres
(semiautostrăzi). Totodată, trebuie realizate centuri ocolitoare pentru toate marile
aglomerări urbane străbătute de căi rutiere de nivel naţional, şi implementate măsuri de
reducerea a poluării chimice şi fonice, în cazul localităţilor prin care trec aceste artere
rutiere. Printre aceste măsuri amintim realizarea de perdele de vegetaţie şi de panouri
fonoabsorbante. Deasemenea, trebuie avute în vedere realizarea de pasaje supra şi sub
terane pentru trecerea pietonilor, astfel încât traficul rutier să fie cât mai fluidizat şi să
scadă posibilitatea producerii de accidente.
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Figura 4 – Reţele prioritare pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Regiunea Vest
b. Modernizarea culoarelor feroviare principale
În cadrul Uniunii Europene, România este poziţionată pe rutele de transport dintre
Asia şi Europa şi beneficiază, în acest sens, de integrarea reţelei în TEN-T, TRACECA
etc. De asemenea, conform Regulamentului UE nr. 913/2010 din 22 septembrie
2010 privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv,
România va trebui să participe la crearea unui coridor de marfă împreună cu Cehia,
Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria şi Grecia până la 10 noiembrie 2013.
Transportul feroviar este perceput în Romania, de opinia publică şi de clienţi, ca un
mod de transport nerentabil şi ineficient. Nevoit să reducă viteza trenurilor din
cauza numeroaselor restricţii de viteză, să renunţe la rute închise şi cu întârzieri
foarte mari pe tronsoanele care sunt în curs de modernizare, operatorul naţional
transportă din ce în ce mai puţini călători, având în anul 2011 aproape jumătate din
numărul de călători din anul 1998.
Îmbunătăţiri semnificative s-au făcut, totuşi, în privinţa materialului rulant, prin
achiziţionări periodice de vagoane şi locomotive modernizate, deşi majoritatea parcului
rămâne mai vechi de 20 de ani.
Transportul de mărfuri a pierdut clienţi importanţi şi categorii de materiale
transportate, în mod tradiţional, pe calea ferată. Criza economică a ultimilor ani a adus
încă şi mai multe scăderi. Întârzierile spectaculoase ale trenurilor de marfă, durata lungă
şi incertă a transportului şi costurile ridicate, corelate cu indiferenţa autorităţilor faţă de
evaziunile fiscale din transportul rutier au dus la scăderi masive ale volumului de mărfuri.
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Cu toate acestea, poziţia Românei şi oportunităţile locale au atras şi apariţia operatorilor
străini, Rail Cargo, CapTrain şi DB având licenţă de operare în România.
La nivelul Regiunii Vest, în ciuda dezvoltării infrastructurii feroviare, care se
poziţionează mai bine, în comparaţie cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura
condiţiilor tehnice precare a căilor ferate şi părţile de linii neelectrificate.
Starea proastă a infrastructurii şi reducerea vitezelor comerciale a dus şi în cazul
Regiunii Vest, la scăderea calităţii transportului feroviar, atât pe partea de mărfuri cât şi
de călători.
Regiunea Vest este traversată de trei căi ferate internaţionale (Figura 5):
• Bucureşti – Craiova – Timişoara – Jimbolia (linia electrică Timişoara);
• Bucureşti – Timişoara – Stamora-Moraviţa8;
• Bucureşti – Braşov – Sibiu – Deva – Arad – Curtici, continuând pe teritoriul Ungariei la
Budapesta.

Figura 5 – Structura reţelei feroviare din Regiunea Vest
Regiunea Vest are trei puncte transfrontaliere de cale ferată, una la graniţa cu Ungaria
(Curtici din judeţul Arad) şi două la graniţa cu Serbia - Moraviţa şi Jimbolia (judeţul
Timiş). Conectivitatea cu alte căi ferate Trans-Carpatice este asigurată în Simeria (judeţul
Hunedoara), pe relaţiile :
ð Deva – Târgu Jiu – Haţeg;
ð Simeria – Brad;

8

Ambele tipuri de linii care continuă pe teritoriul Serbiei
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ð Simeria – Alba Iulia – Cluj – continuând şi traversând Carpaţii către Moldova.
În regiune se află 28 de noduri feroviare. Principalele din regiune sunt cele din
Timişoara şi Arad. Din punct de vedere al magistralelor care pornesc din Timişoara, cât şi
din cel al numărului de trenuri, Timişoara este al doilea nod feroviar al României, după
Bucureşti. Din Timişoara, dacă sunt incluse şi staţiile Timişoara Sud, Timişoara Est,
Ronaţ triaj şi Sânandrei, alături de gara principală Timişoara Nord, pleacă trenuri în 9
direcţii: Arad, Radna, Recaş, Buziaş, Jebel, Cruceni, Cărpiniş, Lovrin şi Periam. Din
Arad (inclusiv Aradu Nou) pleacă trenuri în şase direcţii: Curtici, Sântana, Radna,
Timişoara, Periam şi Nădlac. În mod curios, al treilea nod feroviar din regiune este
localitatea rurală Lovrin cu cinci direcţii (dacă includem şi halta Satu Nou) toate, însă,
secundare: Timişoara, Jimbolia, Sânicolau Mare, Periam şi Nerău. Urmează, cu patru
direcţii municipiile Lugoj (Ilia, Recaş, Buziaş şi Caransebeş), Caransebeş (Lugoj, Reşiţa,
Orşova şi Bouţari), oraşele Gătaia (Voiteni, Buziaş, Reşiţa şi Jamu Mare), Sânicolau
Mare (Cenad, Periam, Vălcani şi Lovrin), Jebel (Timişoara, Liebling, Voiteni şi Giera) şi
Periam (Arad, Timişoara, Lovrin şi Sânicolau Mare). Celelate noduri au doar maxim trei
direcţii.
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare au, faţă de celelelte tipuri de
căi de transport, câteva particularităţi .
ð Se remarcă scăderea vitezei odată cu creşterea numărului de trenuri în circulaţie,
capacitatea maximă de circulaţie, pe o anumită secţie, corespunzând limitei
minime a vitezei de deplasare a trenurilor.
ð Infrastructurile de transport au, în general, randament marginal descrescător, dar
în cazul infrastructurii transportului feroviar, atât randamentul mediu cât şi cel
marginal sunt crescătoare9.
ð Pentru infrastructura feroviară, trebuie avută în vedere gestiunea de echilibru cu
profit total nul, acest tip de gestiune determinând o risipă economică, prin
utilizarea deficitară a resurselor, ceea ce conduce la necesitatea subvenţionării
activităţii (ofertant unic şi activitate de utilitate socială)..
Liniile feroviare sunt împărţite, printr-o lege din 2004, în linii interoperabile şi
linii neinteroperabile unde, acestea din urmă, sunt îndeosebi linii cu utilizare redusă,
aferente traficului local şi pot fi concesionate unor administratori locali.
Accesul operatorilor este permis în mod nediscriminatoriu, în baza plăţii Taxei de
Utilizare a Infrastructurii(TUI), calculată pe baza unei formule care ia în calcul mai mulţi
indicatori cum ar fi tonajul şi secţia de circulaţie.
Pentru întreaga Regiune Vest, în vederea creşterii calităţii infrastructurii şi a
gradului de atractivitate al acestui mod de transport, trebuie, în perioda următorilor ani, să
se asigure resursele financiare şi tehnice atât pentru continuarea lucrărilor, la proiectele
de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii, începute sau în curs de execuţie, în
perioada 2007-2013 şi totodată, trebuie demarate lucrările la proiectele pentru care au
9
În general, randamentul mediu este definit ca raportul dintre producţie (fizică, valorică) şi munca vie. Totodată, randamentul
marginal reprezintă producţia suplimentară rezultată prin utilizarea unei unităţi suplimentare de muncă în producţie. Randamentul
descrescător al infrastructurii transporturilor (în special al celei feroviare) poate fi definit astfel: la o creştere a traficului de „n” ori,
cheltuielile aferente infrastructurii cresc mult mai încet (mai puţin decât de „n” ori).
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fost elaborate studii, în special cele ce vor fi incluse în perioada de programare 20142020.
Un accent deosebit se va pune pe menţinerea infrastructurii modernizate sau
reabilitate în parametrii de proiectare şi pe eliminarea elementelor degradate, prin lucrări
de întreţinere şi reparaţii.
Trebuie asigurată, cu prioritate, finanţarea şi finalizarea proiectelor incluse în
Programul Operaţional 2007-2013, respectiv pentru ramurile reţelei TEN-T 22, care
străbat spaţiul Regiunii Vest şi asigură legătura României cu partea vestică a Europei.
Pentru reţeaua feroviară majoră a Regiunii Vest, la orizontul anului 2020, trebuie
întreprinse următoarele acţiuni strategice:
În cazul infrastructurii şi dotării reţelei:
- Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor cu viteze comerciale ridicate;
- Dezvoltarea unei reţele secundare care să asigure legătura comunităţii locale cu
localităţile din vestul ţării, celelalte Regiuni ale României şi Europa;
- Identificarea potenţialului real al liniilor feroviare secundare şi evitarea abandonării
acestora;
- Transformarea şi construirea de staţii multimodale de pasageri şi marfă, în special în
zonele de frontieră cu Ungaria şi Serbia (Curtici şi eventual Moraviţa), precum şi în
interiorul Regiunii, la Remetea Mare şi Arad;
- Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe axa 22 pentru asigurarea
conectivităţii N-E-S.
În cazul transportului feroviar de călători:
- Menţinerea numărului de călători transportaţi până în 2014 şi intrarea pe un trend
ascendent şi asigurarea creşterii numărului de călători cu minim 3-5% pe an începând
cu 2015;
- Separarea pieţei, în servicii de scurt şi lung parcurs;
- Modernizarea parcului de material rulant în scopul reducerii poluării şi consumului
de energie per loc de călător transportat şi creşterea gradului de confort;
- Modernizarea serviciilor pentru creşterea atractivităţii (vânzare de bilete on line,
integrarea titlului de călătorie cu alte moduri de transport, aplicarea de bonificaţii
pentru navetişti, elevi, studenţi, pensionari şi persoane cu dizabilităţi etc);
- Creşterea atractivităţii transportului transfrontalier (introducerea de oferte pe
relaţiile transfrontaliere apropiate de marile aglomeraţii din România, creşterea
accesibilităţii la informaţiile referitoare la traficul transfrontalier, integrarea
serviciilor cu cele ale operatorilor din ţările vecine);
- Extinderea automatizării vânzării de bilete;
- Dezvoltarea unor platforme de informare a publicului călător cu privire la toate
ofertele de transport feroviar dintr-o gară sau/şi de pe o anumită rută;
- Realizarea unui “mers de tren regional” care să integreze şi să ierarhizeze trenurile
de lung parcurs şi cele locale în scopul unei mai bune corelări între oferta de lung
parcurs şi scurt parcurs.
În cazul transporturilor feroviare de marfă:
- Menţinerea volumului de marfă transportat până în 2014 şi intrarea pe un trend
ascendent şi asigurarea creşterii volumului de marfă transportat cu minim 2-3%
pe an începând cu 2015;
- Recâştigarea unor clienţi tradiţionali şi câştigarea de noi clienţi;
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- Dezvoltarea de facilităţi logistice care să ajute transportul de marfă pe calea ferată;
- Echilibrarea taxelor, comparativ cu transportul rutier.
c. Modernizarea şi includerea în traficul de mărfuri şi pasageri a canalelor navigabile
din zona portului Moldova Nouă şi a râului Bega
Deoarece transportul pe căi navigabile interioare are importante beneficii de
mediu şi eficienţă, potenţialul său trebuie exploatat în mod durabil. Conform Strategiei
UE privind Regiunea Dunării10sunt, în mod special, necesare o mai mare intermodalitate,
o mai bună interconectare cu alte bazine fluviale, precum şi modernizarea şi extinderea
infrastructurii în nodurile de transport, cum ar fi porturile interioare.
Dunărea este navigabilă în Regiunea Vest pe tronsonul Baziaş-Orşova (parte
componentă a aexei TEN-T 18), iar Bega pe o lungime de 40 km. Planul de Amenajare a
Teritoriului Naţional11 include, ca direcţii de dezvoltare, în secţiunea I „Reţele de
transport” şi două canale navigabile în Regiunea Vest: Canalul Bega (Timişoara
frontieră) şi râul Mureş (Alba Iulia – Arad). Amenajarea acestor canale navigabile
implică lucrări mari de gospodarire a apelor, lacuri de acumulare care să asigure
nivelurile corespunzătoare şi debitele de ecluzare. Studiile anterioare efectuate în anii ‘60
nu au fost favorabile deciziei de investiţie. Pentru râul Mureş nu a fost demarat un proiect
în acest sens, nici până acum, în timp ce pentru râul Bega a fost demarat un proiect de
amenajare a utilizării râului în interiorul municipiului Timişoara, în scop turistic.
Chiar dacă este foarte bine reprezentată, din perspectiva numărului mare de porturi,
şase din totalul de 30 la nivel naţional, Regiunea Vest nu are o infrastructură şi o
activitate de transport naval importantă. De altfel dintre cele şase porturi şi anume:
Baziaş, Moldova Veche, Moldova Nouă, Drencova, Tişoviţa şi Timişoara, doar în
Moldova Veche se poate spune că există activitate efectivă.
Cu toate acestea, potenţialul Regiunii Vest şi al Dunării converg către susţinerea
dezvoltării accelerate a modernizării şi dezvoltării unor porturi, cele mai importante fiind
Moldova Veche şi Moldova Nouă. Prin aceste demersuri, conform cu Strategia UE
privind regiunea Dunării, trebuie să se aibă în vedere:
– creşterea cu 20%, faţă de anul 2010, a transportului de marfă pe fluviu, până în 2020;
– înlăturarea blocajelor existente în calea navigaţiei pe fluviu, până în anul 2015, pentru a
putea utiliza nave de tip VIb12 pe toată durata anului;
– timpi de călătorie îmbunătăţiţi pentru conexiuni feroviare competitive între oraşele
importante;
– dezvoltarea, până în 2020, a unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe
Dunăre, pentru a conecta căile navigabile interioare cu cele de transport rutier şi feroviar.
Din această ultimă perspectivă, porturile Moldova Veche şi Moldova Nouă pot deveni
zone de interes prioritar. Autoritatea care administrează porturile Dunării fluviale, ce
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Sursa: Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, COM(2010) 715 final, 2010
Aprobat prin Legea 363/2006
12
Clasificarea internaţională a căilor navigabile interioare din Europa (UNECE/TRANS/120/Rev.4,
p.28/29) din cadrul Acordului european privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (AGN)
clasifică parametrii pentru navele cu motor şi convoaiele împinse. Categoria VIb se referă exclusiv la
convoaiele împinse şi nave de navigaţie interioară cu un pescaj de până la 2,5 m
11
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traversează România, este APDF, Autoritatea Porturilor Dunării Fluviale, cu sediul în
Giurgiu.
În aceste demersuri putem aminti că portul Moldova Nouă are acces rutier la reţeaua
stradală a localităţii şi în continuare legături la DN 57A şi DJ571 şi dispune de cel
mai modern terminal de pasageri la Dunăre. Concomitent, în prezent are cheuri verticale
şi pereate, ce deservesc traficul industrial şi de pasageri din zonă. În acest sens, portul
existent are fronturi de operare cu cheuri şi platforme, dispuse pe şase dane astfel :
- 3 dane cu front total de operare de 300 m lungime dotate cu cheuri verticale şi mărfuri
generale;
- 2 dane cu front total de circa 160 m lungime, dotate cu cheuri înclinate pereate de
operare a traficului de produse lemnoase şi alte mărfuri generale;
- 1 dană de 100 m lungime, dotată cu cheuri pereate pentru traficul de pasageri.
Portul dispune de o cale de rulare de 400 m lungime, pe care operează 2 macarele portic
de 5 tf x 32 m, dispune de facilităţi privind alimentarea cu energie electrică, apă şi
canalizare.
Pentru susţinerea dezvoltării transporturilor navale, în Regiunea Vest, considerăm
că principalele direcţii ce ar trebui să se atingă, în următorii 3-5 ani sunt:
1. Promovarea transportului fluvial, bazat în mod prioritar pe flota românească,
în cadrul societăţilor comerciale româneşti, pentru asigurarea unei diversificări a
structurii mărfurilor transportate
În acest sens, operatorii de transport fluvial trebuie să utilizeze toate posibilităţile şi
oportunităţile de promovare a acestuia, prin evidenţierea avantajelor şi beneficiilor
conexe. Nu este mai puţin importantă evidenţierea beneficiilor ce pot fi obţinute prin
redirecţionarea unei importante cote a transporturilor către modul naval, transporturi
efectuate, în general, pe căi rutiere, transportul naval fiind, în acest context, sursa unor
beneficii nu numai economice dar şi ecologice.
2. Stabilirea unei colaborări efective şi eficiente cu operatorii din celelalte
moduri de transport pentru a asigura o mai mare pondere şi implicare a transportului
naval în lanţurile de transport intermodal. Totodată, trebuie sporită utilizarea porturilor,
ca principale noduri de legătură ale transportului intermodal, prin crearea unor fluxuri de
transport din poartă în poartă, în special în transportul de containere.
3. Stabilirea de noi relaţii de transport, prin contactul direct al reprezentanţilor
asociaţiei operatorilor navali din România cu furnizorii şi beneficiarii mărfurilor, în
vederea sprijinirii unor noi fluxuri de transport. Se are în vedere, prin acest demers,
diversificarea structurii mărfurilor transportate pe căile navale, faţă de cele actuale, în
special vizate fiind transporturile de containere, autovehicule, materiale de construcţie
(ciment, BCA etc.), cherestea, alte mărfuri generale, fier vechi şi alte produse reciclabile
etc.
Contactele trebuie extinse în special cu partenerii din străinătate, cu predilecţie cei
din Europa Centrală, pentru asigurarea unui flux de transport şi pe distanţe medii şi lungi.
Acest ultim aspect poate conduce, concomitent cu îmbunătăţirea ofertei din partea
armatorilor români, la câştigarea unei cote suplimentare de pe piaţa europeană de
transport naval.
4. Stabilirea unor contacte permanente între autorităţile portuare şi operatorii
portuari în scopul creşterii ponderii legăturilor directe dintre porturile maritime
româneşti (Constanţa şi Midia), cele fluvio-maritime (Moldova Nouă, Moldova Veche) şi
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beneficiarii serviciilor de transport şi operatorii porturilor dunărene din străinătate, în
special din Europa Centrală (Ungaria, Serbia, Croaţia, Austria). Este de preferat
realizarea unei asocieri atât formale cât şi informale cu statut juridic şi independentă faţă
de autorităţile publice din România.
5. Achiziţia de nave noi, în principal autopropulsate, adaptate necesităţilor de
transport ale unei pieţe diversificate, în special pentru mărfuri lichide în vrac, transportul
containerelor, autovehiculelor rutiere particulare (autoturisme) şi utilitare, mărfurilor
lichide în vrac (în special produse petroliere) cu folosirea sau atragerea personalului
calificat deja existent în societăţile de transport naval.
6. Practicarea unor tarife atractive pentru mărfurile ce urmează a fi atrase în
transportul fluvial.
7. Adoptarea unor măsuri şi a unui plan de acţiune în vederea asigurării şi
menţinerii unei stări tehnice corespunzătoare a navelor din dotare şi eventual de
adaptare a lor la standardele europene, pentru a asigura accesul în toată reţeaua de
transport European. La fel ca la modul rutier, se pot impune condiţii pentru întreţinerea şi
utilizarea navelor.
d. Modernizarea şi creşterea capacităţii infrastructurii aeriene
Aspectele definitorii ale traficului aeroportuar sunt legate de locaţia aeroporturilor,
tipul curselor, rutele de operare, operatorii (low-cost sau naţionali).
Prin intermediul altor moduri de transport de călători (de exemplu: feroviar, rutier
sau metrou), principalele aeroporturi sunt conectate rapid la centrele administrative şi de
afaceri. Aeroporturile, prin natura şi destinaţia zborurilor pe care le efectuează
companiile specializate, pot să se conecteze cu alte locaţii specifice, la nivel naţional şi
internaţional. Spre deosebire de transportul aerian de marfă şi poştă, principalele
aeroporturi folosite în traficul aerian de pasageri au tendinţa de a se specializa în
deservirea rutelor principale, şi, astfel, de a-şi menţine aeroporturile centrale ca loc de
operare.
În cadrul Regiunii Vest există două aeroporturi cu trafic intern şi internaţional,
Timişoara şi Arad.
Pentru traficul intern, din aeroportul Timişoara sunt asigurate legături cu cele
mai mari şi îndepărtate oraşe din România. În ultimii ani, se observă o tendinţă de
creştere a activităţii de transport aerian de pasageri pe acest terminal, una dintre cauzele
majore fiind conceptul de hub de care se bucură acest aeroport, ca formulă de reducere a
numărului de conexiuni între noduri, prezentată schematic în Figura 6.
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Figura 6. Modalităţi de stabilire a conexiunilor între rute

Sursa:World Association of European Airlines
Aeroportul Timişoara a devenit un nucleu (hub) pentru toate celelalte aeroporturi,
reducând simţitor numărul de conexiuni dintre diverse aeroporturi (Figura 7)
Figura 7 Conexiunile majore ale Aeroportului Timişoara cu aeroporturi din România şi
din Europa în anul 2011

Sursa: Păuna D., Transportul de pasageri în România, 2010
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Cu toate că aeroportul “Traian Vuia” din Timişoara prezintă avantaje evidente
(poziţia strategică la nivel naţional ce oferă posibilitatea efectuării de zboruri continentale
şi intercontinentale; dimensiunile aerogării, a doua din ţară; aeroport de rezervă pentru
Bucureşti, Budapesta şi Belgrad; existenţa a două terminale), starea pistelor de rulare şi
mai ales, conexiunile aeroportului cu alte moduri de transport, diminuează gradul de
atractivitate al acestuia şi implicit al cererii de transport aerian.
Pentru remedierea acestei situaţii, trebuie avute în vedere acţiuni care să vizeze:
Ø reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare prin lucrări de
întreţinere/reparaţii ale pistelor de decolare/aterizare, căilor de rulare,
platformelor de îmbarcare/debarcare şi aerogărilor;
Ø modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de supraveghere a spaţiului aerian şi
a sistemelor de dirijare, informare aeronautică şi informare meteorologică
pentru compatibilitate cu standardele Eurocontrol;
Ø implementarea unui sistem de licenţiere şi reglementare a certificării
operatorilor aerieni pentru eficientizare şi ecologizare;
Ø îmbunătăţirea legăturilor intermodale, pentru o mai rapidă şi eficientă
legătură cu alte destinaţii. În mod particular, în cazul aeroportului din
Timişoara trebuie realizate conexiunile rutiere cu autostrada de pe axa 7
(Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Bucureşti), create şi dezvoltate căi de acces
feroviar şi modernizarea infrastructurii de transport urban (inclusiv un
metrou de suprafaţă care să facă legătura între aeroport şi reţeau de tramvaie
din municipiul Timişoara).
Aeroportul Internaţional Arad are avantajul unui grad remarcabil de accesibilitate
fiind situat la 4 km. Vest faţă de centrul oraşului Arad, la 106 metri deasupra nivelului
mării, în suprafaţă totală de 157 ha. Se bucură de o pozitie strategică bună aflându-se la
250 km de Budapesta şi 300 km de Belgrad. Este situat în apropierea frontierei cu
Ungaria, la 30 km de cel mai apropiat punct rutier de trecere a frontierei -Turnu şi 20 km
de cel mai apropiat punct feroviar de trecer a frontierei – Curtici (Figura 8).
Aeroportul Internaţional Arad are una dintre cele mai bune piste de aterizare/decolare din
beton şi un sistem modern de balizaj.
Terminalul Cargo de pe Aeroportul Arad, componentă majoră a aeroportului, este
localizat langă zona liberă ARAD-CURTICI ‒ PLATFORMA ARAD, reprezentând cea
de a doua locaţie a Zonei Libere Curtici, special construită pentru transportul de mărfuri
dinspre vestul Europei şi Orientul Mijlociu.
Amplasamentul permite accesul facil pentru transportul de marfă al agenţilor
economici din zonele apropiate, în special din judeţele Arad, Bihor, Alba şi Hunedoara
din România, respectiv judeţele Bekes şi Csongrad din Ungaria.
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Figura 8 – Amplasamentul aeroportului Arad
În demersul referitor la creşterea gradului de atractivitate al transporturilor aeriene şi
a siguranţei zborurilor, în cadrul Regiunii Vest trebuie adoptate acţiuni care să vizeze şi:
ð Creşterea siguranţei prin îmbunătăţirea controlului traficului aerian pentru a
garanta, în toate situaţiile în care se desfăşoară zborul, comportamentul
aeronavelor la oboseală, precum şi întreţinerea acestora;
ð Reducerea nivelului de poluare chimică a activităţilor de transport aerian prin
impunerea de măsuri menite să încurajeze introducerea combustibililor bio şi
creşterea performanţelor aerodinamice ale aeronavelor;
27

ð Scăderea nivelurilor de poluare fonică din raza aeroporturilor prin realizarea de
perdele antifonice şi adoptarea de măsuri de încurajare a operatorilor de transport
în achiziţia de aeronave silenţioase;
ð Stabilirea unor bareme obligatorii pentru tarifele de călătorie, în cazul taxării
inechitabile
Scăderea cererii de transport rutier în favoarea modurilor mai puţin poluante şi în
special, al multimodalităţii

Cartea Albă a Transporturilor din 2011 accentuează importanţa care trebuie
acordată transportului feroviar, în contextul diminuării ponderii transporturilor rutiere, în
totalul activităţilor de transport.
Direcţia principală a strategiei România Feroviară 202013 este corelarea cu
obiectivele acestui document, unde căile ferate sunt văzute ca având un rol decisiv în
dezvoltarea unui sistem de transport competitiv şi durabil:
ð Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanţe de peste 300 km
ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi
transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuind să
depăşească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă
eficiente şi ecologice.
ð Finalizarea, până în 2050, a unei reţele feroviare europene de mare viteză.
Triplarea lungimii reţelei feroviare de mare viteză existente până în 2030 şi
menţinerea unei reţele feroviare dense în toate statele membre. Până în
2050, majoritatea transportului de călători pe distanţe medii ar trebui să se
efectueze pe calea ferată.
ð Implementarea, până în 2030, a unei „reţele primare” TEN-T multimodale şi
complet funcţionale la nivelul întregii UE, a unei reţele de calitate înaltă şi de
mare capacitate până în 2050 şi a unui set corespunzător de servicii de informaţii.
ð Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „reţelei primare” la reţeaua
feroviară, de preferinţă la reţeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate
porturile maritime primare sunt conectate corespunzător la sistemul feroviar de
transport de marfă şi, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile
interioare.
Transportul multimodal reprezintă, la această oră, una dintre soluţiile viabile de
dezvoltare a transporturilor cu orientare durabilă. Chiar dacă reprezintă cel mai nou mod
de transport, în istoria sectorului, transportul multimodal şi-a demonstrat cu prisosinţă
utilitatea şi flexibilitatea. Totuşi, pentru a dezvolta un sistem competitiv şi atractiv de
transport multimodal, în dauna unora, preferate în această epocă, precum transporturile
rutiere, sunt necesare, în opinia noastră, câteva acţiuni şi anume:
Q realizarea unui consens politic, pe scară largă, asupra susţinerii dezvoltării, cu
prioritate, a acestui mod de transport;
Q realizarea cât mai multor terminale multimodale, moderne, adaptabile unor
viitoare cerinţe;
13

Sursa: Club Feroviar, 2012

28

Q implementarea unor politici tip “low-cost” pentru transporturile efectuate în regim
multimodal;
Q descurajarea transporturilor, pe anumite distanţe, prin intermediul anumitor
moduri de transport (de exemplu: descurajarea transporturilor rutiere de marfă pe
distanţe mai mari de 100 km);
Q crearea unor trasee speciale pentru transporturile multimodale, gen “bandă
proprie” ca în cazul transportului public din zonele urbane;
Q adoptarea unor facilităţi fiscale în sprijinul transporturilor multimodale
Q încurajarea înfiinţării unor firme specializate pentru transportul multimodal
(transportatori şi expediţionari).
Este cert că, într-un viitor, spunem noi, nu prea îndepărtat, calitatea va detrona
cantitatea, în cazul transporturilor. Astfel, pentru transportul unor cantităţi comparabile
de mărfuri, va fi ales modul cu cele mai puţine “efecte colaterale” produse atât asupra
mediului cât şi asupra sănătăţii umane. În acest caz, imensitatea soluţiilor oferite de
transporturile multimodale, va prevala şi va detrona actualul sistem, bazat doar pe
mărirea profiturilor obtenabile, indiferent de calea adoptată pentru obţinerea acestora.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 2. Susţinerea unui sistem de transport durabil prin scăderea cererii de transport
rutier în favoarea modurilor mai puţin poluante şi în special, al multimodalităţii
Direcţii

1. Dezvoltarea şi modernizarea
de centre multimodale

2.Facilitarea
transportului
combinat de mărfuri

3. Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurilor suport pentru
transporturile multimodale

Programe
2.1.1.
Modernizarea şi dezvoltarea centrului logistic
multimodal de mărfuri în zona Curtici-Arad
2.1.2. Construirea unui centru multimodal, de pasageri, în
jurul portului Moldova Nouă
2.1.3. Construirea unui centru multimodal de marfă şi
pasageri în jurul polului de dezvoltare Timişoara (la Remetea
Mare)
2.1.4. Creşterea şi îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare şi
siguranţă a mărfurilor în terminalele multimodale
2.2.1. Modernizarea şi dotarea principalelor noduri feroviare
pentru transportul combinat, containerizat, de mărfuri
2.2.2. Adoptarea de măsuri fiscale regionale pentru
facilitarea transporturilor multimodale de mărfuri şi persoane
2.2.3. Organizarea de centre regionale de informare şi
consultanţă pentru eficientizarea transportului multimodal în
Regiunea Vest
2.3.1.
Dezvoltarea şi modernizarea căilor feroviare
înspre/dinspre centrele economice importante ale Regiunii
Vest şi nodurile multimodale
2.3.2. Modernizarea căilor rutiere secundare, în zonele cu
polulaţie cu grad ridicat de mobilitate (navetişti, elevi,
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studenţi etc), de acces rapid către gările feroviare şi
sincronizarea transporturilor feroviare cu orarul curselor auto
2.4.1. Dezvoltarea de mini-centre de transport multimodal
(căi de rulare multimodale, depozite, parcări, centre
economice) în zonele de graniţă cu trafic intens şi în jurul
centrelor economice de medii şi mari dimensiuni
4.Adoptarea de măsuri pro active 2.4.2. Impunerea unor taxe suplimentare pentru
pentru reducerea cererii de transportatorii rutieri de marfă, în cazul deplasării bunurilor
transport rutier
doar pe căile rutiere, pe distanţe mai mari de 100 km
2.4.3. Adoptarea de măsuri de subvenţionare a unor elemente
din cadrul costurilor de transport pentru utilizarea modurilor
mai puţin poluante (cote din preţul carburanţilor, reduceri de
taxe etc)
Argumentare
În prezent, Regiunea Vest nu dispune de infrastructura necesară dezvoltării rapide
a sistemului de transport multimodal. Încercări timide de reimplementare a sistemului
RO-LA s-au făcut în anii anteriori (pe ruta Golgovăţ-Wells), dar costurile mari, induse de
aces sistem, comparativ cu cele ale transportului rutier, pe aceiaşi distanţă, au dus la lipsa
cererii şi ulterior, la abandonarea ideii.
Principala cauză a dezvoltării, relativ reduse, a transportului multimodal este
incapacitatea acestuia de a răspunde, într-o manieră satisfăcătoare, cererilor formulate
de clienţi în noul mediu logistic. Transportul rutier este recunoscut ca fiind mai
flexibil, rentabil, transparent, eficace şi, astfel, furnizează un serviciu de o bună calitate.
Cu toate acestea, autorităţilor decidente le sunt la îndemână numeroase
instrumente, de natură economică, legislativ-administrativă etc, cu care pot controla şi
eventual diminua „atractivitatea” transporturilor rutiere faţă de celelalte moduri.
Prin tehnicile pe care le foloseşte, transportul multimodal nu poate acoperi
întregul teritoriu şi, deci, el reprezintă o piaţă limitată la segmente bine precizate.
Obstacolele principale în dezvoltarea transportului multimodal pot fi grupate
astfel:
- obstacole organizaţionale – parteneri numeroşi, lipsa cooperării între actorii
implicaţi, responsabilităţi nedefinite clar etc;
- obstacole tehnice – lipsa standardizării (semiremorci, anumite unităţi de
încărcătură), absenţa urmăririi din poartă în poartă, probleme în punctele de transfer şi
transbordare;
- obstacole legate de infrastructură – ecartamente diferite, capacităţi
necorespunzătoare ale terminalelor, echipamente diferite pentru căile ferate, absenţa
standardizării terminalelor;
- obstacole operaţionale – logistica imperfectă, lipsa transparenţei în lanţul de
transport, lipsa flexibilităţii pentru ordinele date în termen scurt, prioritate pentru
transportul de călători, lipsa informaţiilor asupra serviciilor disponibile, probleme de
integrare a transportului multimodal în lanţurile logistice ale societăţii comerciale;
- obstacole economice şi financiare – costuri de investiţii ridicate deopotrivă
pentru unităţile de transport multimodale şi terminale, costuri ridicate de transfer şi
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depozitare, structura costurilor, adesea, necunoscută fiind necalare cotele între
infrastructură, terminale, tracţiune, exploatare material rulant, manipulare etc;
- obstacole politice – absenţa unui cadru armonizat de reglementări financiare,
tehnice şi organizaţionale.
Importanţa barierelor în calea dezvoltării transporturilor multimodale este
ilustrată în Tabelul 1
Tabelul 1
Obstacole în calea dezvoltării transportului multimodal
Tipul problemei

Lanţ
multimodal

Bariere organizaţionale
+++
Bariere tehnice
++
Bariere ale infrastructurii
Bariere operaţionale, logistice şi ale
+++
serviciilor
Bariere financiare şi economice
Bariere politice
+
+ + + foarte important; + + important; + puţin important

Modul
principal de
transport
++
+
+++
+++

Modurile de
colectare şi
distribuţie
++

Terminale
++
++
+++
++

++
+

++
++

++
++

+++
++

■

□

□

□
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Alţii

■

Comisia
Europeană

□

Ministerul
Transporturilor

Operator
multimodal

A. Utilizarea mai bună a infrastructurii
1. Creşterea numărului locurilor de muncă şi a eficienţei infrastructurii,
sisteme inovative care scurtează distanţa
2. Aplicarea de taxe în utilizarea infrastructurii, care să conducă la
adoptarea unor scheme optime ale producţiei-transport menite să
conducă la economisirea de resurse

Întreprindere
feroviară

Principalul actor şi părţile implicate/Acţiuni

Manager
infrastructură

Pentru Regiunea Vest, lipsa unor terminale multimodale eficiente şi moderne
reprezintă principalul obstacol în dezvoltarea acestui tip de transport. Având în vedere
situaţia existentă şi de perspectivă a evoluţiilor socio-economice dar, luând în
considerare şi situaţia actualei reţele infrastructurale de transport din Regiunea Vest,
considerăm că, în perspectiva anului 2020 trebuie avute în vedere punerea în funcţiune
a unor terminale multimodale moderne în zonele Timişoara (Remetea Mare), Arad
(Curtici) şi Moldova Nouă. Aceste infrastructuri specializate vor avea rolul de
coordonare al unui important segment de transport marfă din/înspre Regiunea Vest,
cele trei centre propuse fiind posibil a se organiza într-o reţea tip stea.
Concomitent, pentru stimularea transporturilor multimodale este necesară şi
participarea activă a tuturor actorilor de pe piaţă, principalele acţiuni ce trebuie
întreprinse fiind sintetizate în Tabelul 2:
Tabelul 2
Acţiunile întreprinse de diferiţi actori ai pieţei multimodale pentru creşterea
atractivităţii acestui tip de transport

□

□

■
□

□
■

□

■
□
□

□
□
□

■

□

□

□
■

□

□

□

□

■

□

□

□

□

■

Press

Release

no.286,

Reducerea efectelor cauzate de transporturi asupra mediului şi sănătăţii umane
Adoptarea politicilor de dezvoltare durabilă a sistemelor de transport nu înseamnă
modificarea imediată şi totală a stilului de viaţă. Nu sunt neapărat necesare măsurile de
reducere a mobilităţii sau de limitare a achiziţionării de vehicule (mai ales autoturisme).
Cel mai important obiectiv este acela prin care orice dorinţă de mobilitate, care generează
efecte negative asupra factorilor de mediu şi sănătăţii, trebuie satisfăcută concomitent cu
adoptarea unor măsuri de diminuare a acestor efecte.
Procesul de internalizare a costurilor externe, în scopul dezvoltării unui sistem de
transport durabil poate fi comparat, în acest context, cu o acţiune de dereglementare, cu
precizarea că nu poate fi cu succes aplicat decât pe o piaţă realmente eficientă. Un
principiu de bază ce trebuie adoptat în vederea obţinerii acestei precondiţii, îl reprezintă
cerinţa prin care instrumentele economice trebuie aplicate fenomenului şi nu activităţii
care îl generează.
Utilizarea instrumentelor economice de control al poluării este obligatorie,
măsurile tradiţionale fiind, practic, ineficiente, atât din perspective statice cât şi dinamice
(unele măsuri tradiţionale pot conduce la introducerea unor costuri mult prea mari pentru
unii utilizatori).
Lăsând, însă, la o parte evidentele calităţi ale acestor instrumente, este evident că
ele nu pot fi întrebuinţate decât acolo unde activitatea poluantă poate fi monitorizată. Din
păcate, numeroase aspecte referitoare la externalităţile datorate transporturilor sunt
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Alţii

Ministerul
Transporturilor

■

Comisia
Europeană

Operator
multimodal

3. Îmbunătăţirea semnificativă a punctualităţii şi seriozităţii serviciilor □
feroviare de tractare
4. Organizare mai bună a activităţii serviciilor feroviare de tractare
□
5. Dezvoltarea trenului inteligent şi a sistemelor de management a
capacităţii reţelei
6. Implementarea unor trenuri mai lungi sau cu sarcini mai grele,
inclusiv adaptări minore ale infrastructurii
□
7. Sarcini (încărcături) sporite pe osiile vagoanelor
■
8. Aplicarea bunelor practici în funcţionarea şi managementul □
terminalelor
B. majorarea investiţiilor în infrastructură şi coordonare internaţională
1. Creşterea investiţiilor actuale şi viitoare în reţelele feroviare
■
2. Încheierea unui acord internaţional privind programul de eliminare a □
„călcâielor lui Ahile”(strangulărilor)
3. Creşterea investiţiilor actuale şi viitoare în terminalele multimodale şi □
implementarea unui program de nod-central
4. Iniţierea unui proces standardizat pentru asigurarea coordonării □
dezvoltării terminalului de transport multimodal
Sursa: Agenda 2015 for Combinated Transport, DIOMIS,
http://www.uic.asso.fr/diomis, 2008
Notă:
n Actor principal; € Parte implicată

Întreprindere
feroviară

Manager
infrastructură

Principalul actor şi părţile implicate/Acţiuni

imperceptibile şi astfel nereglementabile, fiind specifice duratei de deplasare, traseului,
tipului de vehicul etc. Pentru a calcula nivelul marginal al costurilor externe, trebuie să
existe capacitatea de a monitoriza activitatea şi nivelul efectelor poluante rezultate, pentru
fiecare vehicul în parte. În consecinţă, pe termen lung, o politică de dezvoltare a unui
sistem de transport durabil trebuie să urmărească îmbunătăţirea sistemelor de
monitorizare. Pe termen scurt, însă, este necesar, în primul rând, să se adopte acele
măsuri care urmăresc introducerea unor instrumente economice menite să reducă nivelul
externalităţilor.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 3. Reducerea efectelor cauzate de transporturi asupra mediului şi sănătăţii umane
Direcţii

Programe

1.Susţinerea
măsurilor
de
internalizare a costurilor externe

2.Adpotarea de măsuri pro-active
pentru reducerea nivelurilor de
poluare cauzate de transporturi

3.Modernizarea
sistemului
regional de monitorizare şi
management al calităţii aerului

4.Susţinerea
sistemelor
nepoluante

de

dezvoltării
transport

3.1.1. Evaluarea nivelului costurilor externe cauzate de
transporturile din Regiunea Vest
3.1.2. Adoptarea unui plan regional de internalizare a
costurilor externe
3.1.3. Crearea cadrului fiscal suport pentru adoptarea
măsurilor vizând internalizarea costurilor externe
3.2.1. Adoptarea unor măsuri de susţinere a achiziţiei de
vehicule ecologice, la nivelul instituţiilor regionale şi
judeţene
3.2.2. Implementarea unor măsuri de optimizare a traficului
rutier, în special în zona localităţilor, a centrelor cu activitate
economică intensă, a parcurilor naturale şi a ariilor protejate
3.3.1. Realizarea unei reţele regionale de centre permanente
de monitorizare locală a nivelurilor de poluare chimică şi
fonică
3.3.2. Implementarea unor programe de reacţie “în timp real”
pentru situaţii de urgenţă în cazul depăşirii accentuate a
nivelurilor maxime admisibile ale diferiţilor poluanţi
3.3.3. Crearea unui mecanism de informare şi educare
permanentă, la nivel regional, a locuitorilor şi agenţilor
economici din Regiunea Vest cu privire la protecţia mediului
şi efectele cauzate de transporturi
3.4.1. Crearea unui sistem regional de piste de biciclete, între
localităţi, de-a lungul axelor rutiere (separate de acestea şi cu
sistem propriu de semnalizare şi indicatoare)
3.4.2. Dezvoltarea transporturilor publice electrice în toate
localităţile cu populaţie numeroasă, cu centre universitare şi
cu activitate economică semnificativă
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Argumentare
Pentru dezvoltarea unui sistem de transport durabil pot fi aplicate, în general, măsuri de
natură:
I.
Tehnologică.
În cadrul acestora există politici de dezvoltare/perfecţionare a unor vehicule care să
satisfacă, simultan cerinţele ecologice cu cele de mobilitate (viteză, calitate, securitate a
deplasării etc.) şi a ecologizării carburanţilor utilizaţi de vehicule.
În domeniul fabricaţiei de autoturisme trebuie eleborat un nou concept referitor la
vehiculul viitorului care să includă, printre altele:
• existenţa unor convertoare catalitice cu trei căi şi cu strat de catalizator
auxiliar încălzit electric şi cu dispozitiv tip Lambda Sond;
• promovarea motorului tip FFV (Flexibile Fuel Vehicle);
• înlocuirea clorofluorcarbonilor cu alţi componenţi nepoluanţi;
• excluderea solvenţilor din sistemul de fabricaţie;
• minimizarea cantităţii de funingine evacuată împreună cu gazele de
eşapament, prin introducerea de filtre şi sensori speciali;
• excluderea materialelor poluante (azbest, crom etc.) din subansamblele
autovehiculelor;
• înlocuirea sistemelor de propulsie poluante cu unele nepoluante.
O politică eficientă de protecţie a calităţii aerului, pe baza folosirii carburanţilor
superiori, trebuie să respecte câteva criterii, precum:
– stabilirea de planuri de verificare a calităţii aerului, pentru a determina dacă sunt
sau nu probleme, urmată de alegerea unei strategii eficiente; aceste planuri trebuie
integrate în cele de transport local şi în cele de dezvoltare urbană, asigurându-se că
avantajele unor astfel de carburanţi sunt superioare inconvenientelor;
– stimularea pieţei: autorităţile locale şi societăţile de transport public, joacă un
rol important în stimularea pieţei carburanţilor îmbunătăţiţi, atunci când îi folosesc, de
exemplu, la autovehiculele proprii (autobuze, camioane etc.);
– adoptarea unor criterii de calitate ce trebuie armonizate la nivel regional şi
ulterior naţional; pe de o parte, acest lucru este necesar deoarece este dificilă determinarea raportului optim al emisiilor scăzute, iar pe de altă parte, deoarece diminuarea
numărului de restricţii impuse industriei conduce la reducerea costurilor de producţie şi
distribuţie;
– introducerea de taxe diferenţiate este indispensabilă în vederea promovării, pe
scară largă, a utilizării carburanţilor superiori; nu se pot înregistra scăderi semnificative
ale nivelului emisiilor poluante, decât dacă utilizarea carburanţilor superiori se face de
către majoritatea parcului auto.
Autorităţile regionale şi cele locale joacă un rol important în introducerea
carburanţilor mai curaţi, prin:
– crearea cererii iniţiale, utilizând acest tip de carburanţi pentru autovehiculele
proprii;
– colaborarea cu alte autorităţi locale sau organisme naţionale, pentru a face
presiuni asupra industriei petroliere (rafinării şi staţii de distribuţie), reclamând producţia
şi distribuţia unor astfel de carburanţi;
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– sensibilizarea decidenţilor pentru introducerea de taxe preferenţiale bazate pe
criterii de protecţie a mediului;
– conştientizarea avantajelor carburanţilor îmbunătăţiţi, la toate nivelurile
societăţii.
II.
Economico-legislativă.
În acest context se urmăreşte:
1. Introducerea unor taxe specifice, diferenţiate în funcţie de nivelurile reale ale
emisiilor de oxizi de carbon;
2. Adaptarea preţului carburanţilor astfel încât să reflecte stricăciunile pe care
aceştia le produc asupra mediului şi sănătăţii. Acest tip de politică va avea darul să
încurajeze introducerea, cât mai rapidă, a unor carburanţi „curaţi“;
3. Îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare a emisiilor şi compararea datelor cu
potenţialul impact al emisiilor poluante asupra mediului şi sănătăţii. Prin această politică
se vor putea pune în evidenţă unele greşeli de politică şi totodată se va face corectarea
acestora;
4. Diferenţierea, pe baza nivelului emisiilor, a impozitelor anuale pentru
autovehicule;
5. Realizarea unei monitorizări în „timp real“, cu perspectiva înregistrării
poluatorilor ce depăşesc CMA (Concentraţia Maximă Admisă) şi posibilitatea trimiterii
acestora spre locurile special amenajate, în vederea remedierii defecţiunilor sau
retragerea dreptului de circulaţie pe drumurile publice;
6. Similar cu poluarea chimică, trebuie aplicate măsuri fiscale şi de monitorizare
contra poluării fonice;
7. Restricţionarea accesului în diferite zone ale oraşelor (istorice, centrale, cu
trafic foarte intens), pentru diferite perioade de timp şi tipuri de vehicule (cu sarcini mari,
ce utilizează carburanţi poluanţi etc.);
8. Dimensionarea oricărei taxe în funcţie de lungimea traseului străbătut de
utilizator (cea mai bună măsură se pare că o reprezintă sistemul de taxă/kilometru, ea
solicitând o diferenţiere funcţie de sarcina pe osie, numărul de osii etc.);
9. Aplicarea unor instrumente economice, în vederea reducerii costurilor externe
datorate accidentelor (funcţie de legătura dintre valoarea traficului şi accidente, sau de
natura autovehiculelor etc.).
Pe plan regional, în funcţie de posibilităţile economiei, decidenţii pot adopta măsuri
de natură fiscală (taxe, impozite), compensatorii sau informaţionale.
În principal, aceste acţiuni vizează caracteristicile legislative ale demersurilor.
Cea mai mare parte a măsurilor ţin, însă, de domeniul politicii fiscale, urmărind atât
diminuarea proliferării unor aspecte negative, cât şi compensarea factorilor neimplicaţi,
în mod direct, în activitate (internalizarea costurilor externe).
Practica a demonstrat că utilizarea unor instrumente economice a dat mai bune
rezultate decât măsurile de reglementare. Acest aspect se evidenţiază, în principal, când
se fac analize de eficienţă tip cost/beneficiu. În acelaşi timp, introducerea instrumentelor
economice solicită mai mult măsuri de natură administrativă decât legislativă, cum este
adesea cazul măsurilor de reglementare (adesea termenul utilizat este acela de
„constrângere“).
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Măsurile fiscale, în marea lor majoritate, sunt adoptate în vederea acoperirii unor
costuri ale activităţii. În acest context strategic, interesează costurile datorate
externalităţilor transporturilor rutiere ce afectează atât factorii de mediu cât şi siguranţa
sau sănătatea populaţiei.
În vederea adoptării celor mai eficiente măsuri de politică economică de reducere
a externalităţilor, la nivelul autorităţilor decidente din Regiunea Vest, pot fi alese
următoarele criterii de selecţie:
• Eficacitatea → faţă de posibilitatea atingerii obiectivelor propuse;
• Principiul costurilor sociale → costul reprezentând compensarea monetară pe
care orice individ o reclamă pentru a obţine mediul de viaţă dorit, anterior modificării
acestuia prin adoptarea unei anumite măsuri;
• Raportul cost/beneficiu → se va avea în vedere considerarea costului social
total;
• Valorile statice şi dinamice ale raportului cost/beneficiu → diferenţa dintre
valoarea statică şi cea dinamică poate fi pusă în evidenţă astfel: există anumite norme
maxim admise ale nivelurilor de poluare, atât pentru transporturile rutiere, de exemplu,
cât şi pentru termocentrale; raportul static se defineşte ca egalitatea dintre diminuarea
costurilor, prin reducerea cu o unitate a nivelului de poluare datorat atât transporturilor
rutiere cât şi activităţii unei termocentrale. Raportul dinamic urmăreşte satisfacerea
acestei condiţii nu numai într-un anumit moment (în general, analiza se face spre
sfârşitul perioadei de aplicare a măsurilor), ci pe întreg intervalul în care reglementările
sunt în vigoare;
• Transparenţa → simplitatea şi permanenta prezentare a măsurilor adoptate;
• Distribuţia echitabilă → trebuie evitate situaţiile în care anumite segmente mai
„slabe“ (de exemplu populaţia a căror venituri sunt mai reduse), să fie cel mai tare
afectate;
• Posibilitatea apariţiei unor efecte secundare → efectele pe care o măsură le
poate crea asupra altor cauze, antrenând efecte suplimentare (pozitive sau negative).
Introducerea unui sistem fiscal eficient şi echitabil, va conduce la creşterea
substanţială a gradului de competitivitate economică, deoarece prin reducerea
externalităţilor datorate transporturilor vor fi diminuate (eliminate) pierderile financiare
nejustificate. De exemplu, reducerea aglomerărilor diminuează pierderile de timp
provocate întreprinderilor industriale care sunt legate, în activitatea lor, de necesitatea
transportării unor materiale.
În acelaşi timp, utilizarea unui sistem fiscal corect, conduce la acumularea unor
venituri ce pot fi folosite, reintroducîndu-le în circuitul economic, pentru scăderea
şomajului sau crearea de noi locuri de muncă, de exemplu.
Importanţa externalităţilor datorate transporturilor, variază considerabil cu modul
de transport analizat, precum şi cu locul şi data la care se fac investigaţiile. De aceea, este
binevenită o anumită prudenţă în generalizarea aspectelor evidenţiate de un caz sau altul.
Este evident că, pe ansamblu, valoarea totală a costurilor externe o depăşeşte pe
cea rezultată din taxele achitate de utilizatori, diferenţa fiind suportată de societate.
În cazul transporturilor feroviare şi a celor navale, gradul de recuperare a
costurilor externe este şi mai redus decât la cele rutiere, datorită problemelor deosebite ce
apar în evaluarea costurilor de utilizare a infrastructurilor.
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Pentru toate modurile, însă, în vederea sporirii gradului de recuperare, trebuie
adoptate, în principal, măsurile de internalizare a acestor costuri externe. După cum s-a
arătat anterior, acest lucru poate fi realizat fie printr-o politică reglementativă, fie
utilizând instrumente economice specifice. În cazul unei strategii globale, echilibrul
dintre adoptarea unora sau altora trebuie analizat cu foarte mare atenţie pentru fiecare caz
în parte (transport rutier, feroviar etc.).
Instrumentele economice utilizabile pentru internalizarea costurilor externe au
următoarele elemente comune:
1. acţionează prin intermediul unor stimuli financiari;
2. poluatorul are posibilitatea să acţioneze în mod voluntar doar la semnalele
pieţei, corectate prin acest procedeu sau prin stabilirea de preţuri pentru resursele în
proprietate comună (bunurile publice);
3. autorităţile locale sau centrale sunt implicate activ, din punct de vedere
instituţional, juridic, economic, administrativ etc.;
4. există voinţa de a menţine sau îmbunătăţi calitatea mediului prin aplicarea
instrumentelor economice.
Scopul esenţial al unei politici de internalizare îl reprezintă creşterea eficienţei şi
echităţii sistemelor de transport. Se urmăreşte, deci, ca preţurile să reflecte valoarea reală
a costurilor, astfel încât atât indivizii cât şi întreprinderile să aibă posibilitatea de a lua
deciziile cele mai corecte, în ceea ce priveşte modalitatea de deplasare, în timp şi spaţiu, a
bunurilor şi persoanelor, pe baze economice eficiente.
Avantajele ce derivă din activitatea de prevenire a deteriorării factorilor de mediu
şi sănătăţii sunt:
– promovarea, în rândul poluatorilor, a unui comportament adecvat protejării
mediului ambiant, prin reducerea/eliminarea nivelului de poluare;
– menţinerea unor stimulente permanente de introducere a tehnologiilor noi
antipoluante, pe măsură ce acestea devin disponibile pe piaţă;
– crearea condiţiilor de dezvoltare a unor noi şi eficiente tehnologii, mai puţin
poluante.
Pentru implementarea cu succes a măsurilor specifice unei politici de internalizare
a costurilor externe, trebuie respectate anumite principii, printre care amintim:
– nivelul taxelor impuse trebuie să reflecte, cât mai fidel, evoluţia costurilor la care
se face referire; acest lucru va conduce la scăderea valorii externalităţilor şi la creşterea
beneficiilor îndreptate asupra societăţii;
– în scopul încurajării utilizatorilor de a adopta cele mai adecvate măsuri de
reducere a externalităţilor, un sistem eficient trebuie să introducă taxe cu niveluri
diferenţiate, funcţie de anumite caracteristici specifice (nivelul de poluare, tipul
vehiculului etc.);
– structura taxelor trebuie să fie clară utilizatorilor;
– sistemul fiscal nu trebuie să provoace discriminări între diferitele moduri de
transport;
– prin instrumentele economice utilizate trebuie urmărit ca, pentru toate modurile,
preţul deplasărilor să reflecte cât mai fidel nivelul costurilor sociale totale.
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Reducerea discrepanţelor intraregionale în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa
serviciilor de transport
Una din cauzele principale ale disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale
este dată de accesul diferit la infrastructura de transport judeţeană, naţională şi
internaţională dar şi de calitatea necorespunzătoare a acesteia. Aeroporturile care au
legături internaţionale constituie un important factor de atracţie pentru investiţiile străine
directe, conexiunile feroviare sunt un factor important în realizarea exporturilor de
mărfuri iar calitatea ridicată a infrastructurii rutiere contribuie la scurtarea duratei de
transport a mărfurilor şi persoanelor.
Regiunea Vest asigură tranzitul feroviar şi rutier spre vestul Europei şi prin
modernizarea aeroporturilor din Timişoara şi Arad pot contribui la diversificarea
centrelor nodale de transport.
La nivel intra-regional, reţeaua de transport inadecvată împiedică dezvoltarea
oraşelor mici şi mijlocii a comunelor şi a satelor. Unele zone nu dispun de reţele rutiere
de transport între localităţi foarte slab dezvoltate, determinând chiar izolarea unora dintre
acestea.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 4. Reducerea discrepanţelor intraregionale în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa
serviciilor de transport
Direcţii

1.Reducerea
infrastructurale

discrepanţelor

2.Creşterea
nivelului
de
conectivitate între zonele intens
populate şi cele care prezintă
atractivitate

Programe
4.1.1. Echilibrarea nivelului de modernitate al
infrastructurilor de transport, pe întregul Regiunii.
4.1.2. Construcţia de noi reţele de transport, în zonele unde
acestea sunt deficitare
4.1.3. Creşterea capacităţii portante a reţelelor rutiere acolo
unde aceasta este la limita superioară a valorilor de trafic sau
chiar depăşită
4.1.4. Revitalizarea şi reprofilarea aeroporturilor din
Caransebeş şi Deva
4.1.5. Revitalizarea reţelelor feroviare secundare şi
reorientarea lor către domeniile turistic sau marfă
4.2.1. Creşterea conectivităţii între toate localităţile Regiunii
Vest şi în special între zonele rurale şi cele urbane
4.2.2. Adpotarea unor soluţii flexibile de transport pentru
susţinerea unor activităţi sezoniere (perioade ale lucrărilor
agricole, de construcţii, pe şantiere bine definite, ale anilor
de învăţământ etc)
4.2.3. Implementarea unui sistem de management regional al
transportului feroviar, complementar celui naţional, susţinut
de actuala Regională CF Timişoara
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4.3.1. Adoptarea de măsuri pentru diminuarea/prevenirea
accidentelor rutiere (introducerea de separatori de-a lungul
axelor de drum, realizarea unor pasaje la intersecţia
drumurilor cu căile ferate etc)
3. Creşterea securităţii în trafic
4.3.2. Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor de
semnalizare şi indicatoare
4.3.3. Monitorizarea permanentă a traficului
4.4.1. Modernizarea flotelor de autovehicule destinate
transportului de pasageri şi în special al navetiştilor şi al
4. Modernizarea parcului de
curselor din mediul rural
vehicule
4.4.2. Modernizarea parcului de vagoane feroviare pentru
rutele intraregionale
Argumentare
Ponderea drumurilor modernizate în Regiunea Veste este scăzută, cu urmări
negative în atragerea unor largi teritorii în activităţi economice productive, limitând atât
desfacerea produselor agricole în centrele urbane, cât şi posibilitatea ca zonele cu
potenţial agroturistic să fie atrase în circuitul economic naţional.
Principalele probleme ale reţelei de drumuri publice, de la nivel regional, sunt
reprezentate de capacitatea insuficientă de a prelua traficul greu şi vehiculele de mare
tonaj, de lipsa autostrăzilor, de iluminatul şi marcajele realizate necorespunzător, care
conduc la micşorarea vitezei de rulare, creşterea timpului călătoriilor şi consum foarte
mare de combustibil. Pe de altă parte, aproape jumătate din totalul drumurilor
modernizate se află într-o stare avansată de uzură datorită exploatării intensive a
drumurilor ce fac legătura între oraşele mici şi mijlocii, între polii de dezvoltare din
regiune, zonele de graniţă şi celelalte regiuni.
O reţea de transport corespunzătoare din punct de vedere al calităţii şi capacităţii
poate constitui suportul necesar atât desfăşurării unei producţii de bunuri şi servicii
eficiente, cât şi satisfacerii mobilităţii populaţiei. Analiza utilizării unei reţele moderne de
căi ferate, drumuri, căi navigabile, porturi şi aeroporturi scoate în evidenţă interdependenţele faţă de unii factori de influenţă ai pieţelor specifice. O reţea de transport care să
evite disfuncţionalităţile în prestarea serviciilor are influenţe, pe de-o parte, din
perspectiva cererii din economie şi, pe de altă parte, din cea a ofertei. Din perspectiva
ofertei este de evidenţiat faptul că, prin asigurarea unor capacităţi adecvate în
infrastructura transporturilor şi a unei calităţi corespunzătoare cerinţelor de transport
eficient, este posibilă „subvenţionarea” activităţii agenţilor economici prin diminuarea
costurilor acestora.
Investiţiile în infrastructura de transport pot facilita mobilitatea populaţiei şi a
bunurilor, reducerea costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale,
creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
Dezvoltarea echilibrată a reţelelor de transport poate facilita, de asemenea,
cooperarea interregională şi poate contribui semnificativ la creşterea competitivităţii
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întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare
mai rapidă a Regiunii Vest.
Având în vedere nevoile specifice şi nivelul de dezvoltare al Regiunii, cu o
infrastructură de transport insuficient şi slab competitivă, necorespunzătoare cerinţelor
pieţei Uniunii Europene, dar şi a stadiului actual al globalizării, este de aşteptat ca
rentabilitatea şi valoarea adăugată a investiţiilor în infrastructură să fie ridicată.
Faţă de valoarea foarte ridicată a investiţiilor în infrastructură, este necesar ca
oferta să fie dinamic adaptată cererii. Funcţia, inevitabil în trepte, corespunzătoare
capacităţii oferite de infrastructură, trebuie să urmărească cât mai fidel evoluţia
capacităţii necesare. Prin aceasta, se reduce perioada în care sporurile de capacitate,
obţinute ca urmare a investiţiilor în infrastructură, sunt treptat asimilate.
Cererile de transport fiind netransferabile, înseamnă că o ofertă globală a
infrastructurilor de transport nu se poate examina direct, ci numai în raport cu topologia şi
geografia reţelei care deserveşte un teritoriu. De asemenea, fiecărei variante de solicitare a
reţelei care poate presupune sau nu investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii, i se
asociază parametrii de calitate ai ofertei.
Creşterea numărului persoanelor rănite şi decedate în accidente rutiere este
cauzată atât de expansiunea rapidă în ultimii ani a utilizării autoturismelor, dar şi de
calitatea drumurilor - consecinţă a fondurilor limitate destinate lucrărilor de întreţinere de insuficienţa zonelor de siguranţă a drumurilor publice şi a sistemelor de control şi
monitorizare a traficului rutier.
O altă cauză o constituie absenţa sau calitatea scăzută a zonelor pietonale şi a pistelor
pentru biciclete (la nivel urban şi rural), situaţie care obligă pietonii şi bicicliştii să
utilizeze partea carosabilă a drumurilor publice, destinată deplasării autovehiculelor.
Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este una din condiţiile fundamentale ale
siguranţei rutiere. În recomandările Comisiei Globale pentru Siguranţă Rutieră cu privire
la Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite care proclamă „Decada de Acţiune
pentru Siguranţă Rutieră 2011 – 2020” este menţionat ca 10% din valoarea tuturor
proiectelor de infrastructură rutieră să fie dedicate siguranţei rutiere, fiind demonstrat
faptul că investiţiile în siguranţa infrastructurii aduc rezultate rapide în reducerea
numărului şi gravităţii accidentelor rutiere.
Întreţinerea infrastructurii rutiere şi asigurarea condiţiilor de siguranţă a acesteia
sunt absolut necesare pentru asigurarea unui trafic rutier sigur. În acest sens, trebuie
intensificate inspecţiile care vizează starea de viabilitate şi a semnalizării rutiere,
avându-se în vedere, în principal:
- existenţa şi menţinerea, în conformitate cu standardele şi normele în vigoare, a
marcajelor, indicatoarelor rutiere şi a amenajărilor de infrastructură rutieră, amplasate pe
drumurile publice;
- semnalizarea lucrărilor precum şi a obstacolelor aflate pe suprafaţa carosabilă;
- refacerea după intervenţia la suprafaţa carosabilă, în cazul lucrărilor la reţelele edilitare
(apă, gaz, electricitate, etc.);
- existenţa de construcţii, accese rutiere, panouri publicitare sau alte activităţi private în
zona drumului public, neautorizate sau care nu respectă prevederile legale şi care
afectează siguranţa rutieră.
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Nivelul judeţean
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes judeţean
Obiectivul urmărit este accentuarea conectivităţii teritoriale dintre zonele şi
localităţile judeţelor componente ale Regiunii Vest, prin reducerea semnificativă a
timpilor de parcurs, îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii serviciilor pe principalele
destinaţii la nivel judeţean şi regional, atât pentru pasageri cât şi pentru mărfuri, şi
reducerea efectelor adverse asupra mediului.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 5. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes judeţean
Direcţii

Programe

5.1.1. Finalizarea construcţiei infrastructurilor de pe reţelele
TEN-T către drumurile de interes judeţean
5.1.2. Dezvoltarea şi modernizarea, prin creşterea capacităţii
1. Modernizarea şi completarea portante a drumurilor de inters judeţean
drumurilor judeţene, comunale şi 5.1.3. Construcţia variantelor rutiere ocolitoare pentru toate
săteşti
localităţile cu acces la drumuri europene sau de interes
judeţean
5.1.4. Îmbunătăţirea sistemelor de semnalizare, siguranţă şi
informare pe reţelele judeţelor din cadrul Regiunii Vest
5.2.1. Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii reţelelor
feroviare secundare, cu impact asupra dezvoltării activităţilor
2.Modernizarea
culoarelor
socio-economice ale judeţelor
feroviare locale
5.2.2. Modernizarea şi dezvoltarea staţiilor de cale ferată de
la nivel judeţean, în special al celor care nu sunt pe traseele
regionale importante (axa TEN-T 22)
5.3.1. Refacerea şi modernizarea portului Baziaş
5.3.2. Modernizarea şi redarea în folosinţă a aeroporturilor
de la Deva şi Caransebeş
5.3.3. Dezvoltarea unor infrastructri specifice transportului
3. Modernizarea şi dezvoltarea turistic (pe cablu, în zona montană-Petroşani) sau pe calea
infrastructurilor de transport, ferată îngustă (tip mocaniţă)
altele decât cele rutiere şi 5.3.4 Racordarea aeroporturilor din Timişoara şi Arad la
noile reţele rutiere (autostrada Arad-Timişoara) şi la
feroviare
transportul public de suprafaţă, prin linii speciale de metrou
de suprafaţă
5.3.5 Modernizarea
şi dezvoltarea sistemelor de
supraveghere a spaţiului aerian şi a sistemelor de dirijare,
informare aeronautică şi informare meteorologică
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Argumentare
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport, în afara axelor
prioritare TEN-T, sprijină, în mod evident, scopul general al actualei strategii şi anume de
a realiza un sistem naţional de transport durabil.
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN
are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul economic zone cu o
dezvoltare structurală deficitară. In acest sens, investiţiile se vor concentra îndeosebi în
acele zone unde dificultăţile cadrului natural, evoluţiile istorice şi economice au
împiedicat o dezvoltare adecvată a infrastructurii de transport. Aceste reţele de drumuri
vor contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de
muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul Regiunii Vest, determinând o dezvoltare
durabilă a acesteia şi evident, la crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, inclusiv
în zonele rurale.
Dezvoltarea infrastructurii de transport între centrele urbane şi a legăturilor cu
zonele învecinate este o condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor coeziunii
teritoriale la nivel regional, condiţie stipulată şi în cadrul Strategiei Lisabona privind
creşterea economică şi a gradului de ocupare a populaţiei. Realizarea unei reţele moderne
de transporturi reprezintă un factor vital pentru dezvoltarea judeţelor şi a regiunilor,
pentru localizarea companiilor, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi încurajarea
turismului.
Investiţiile în modernizarea infrastructurii vor facilita mobilitatea persoanelor şi
bunurilor între regiuni şi în interiorul acestora, reducerea costurilor de transport pentru
mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei
activităţilor economice, economisirea de energie şi a timpilor de parcurs, creând condiţii
pentru extinderea schimburilor comerciale şi a investiţiilor productive.
Priorităţile vizate sunt reabilitarea şi modernizarea conexiunilor feroviare, fluviale
şi aeriene, a reţelei de drumuri judeţene, inclusiv construcţia sau reabilitarea şoselelor de
centură şi a căilor ferate secundare.
Dezvoltarea unor poli de creştere economică prin crearea unor centre logistice judeţene
de coordonare a fluxurilor de transport
Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a Regiunii Vest şi pentru
a evita creşterea disparităţilor interne, investiţii semnificative trebuie concentrate în acele
oraşe care acţionează ca poli regionali şi/sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în
zonele adiacente.
Aplicarea planurilor de dezvoltare urbană - abordarea integrată a problemelor
economice, sociale şi de mediu -, elaborate într-un cadru larg participativ, cu implicarea
tuturor actorilor relevanţi, poate duce la sprijinirea, simultană, a activităţilor de
reconstrucţie/refacere a mediului urban şi a celor de reabilitare a infrastructurii de bază, a
acţiunilor pentru dezvoltare economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea
grupurilor etnice şi a categoriilor defavorizate, în condiţiile conservării şi protejării
adecvate a mediului.
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Dezvoltarea, în cadrul Regiunii, la nivel judeţean, a unor centre unice de
management al traficului (pentru toate modurile de transport existente în zonă) va
conduce nu numai la creşterea calităţii şi atractivităţii serviciilor de transport dar şi la
creşterea gradului de încredere pentru dezvoltarea de afaceri şi concomitent, la o mai
bună colaborare intra regională.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 6. Dezvoltarea unor poli de creştere economică prin crearea unor centre logistice
judeţene de coordonare a fluxurilor de transport
Direcţii

1. Creşterea performanţelor în
managementul traficului, la nivel
judeţean

2.
Dezvoltarea
sistemelor
inteligente de monitorizare a
traficului

3. Creşterea performanţelor de
transport

4. Diminuarea impactului cauzat
de transporturi asupra mediului şi
sănătăţii umane

Programe
6.1.1. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Timiş, prin înfiinţarea unui
centru judeţean de management al traficului la Timişoara
6.1.2. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Arad, prin înfiinţarea unui
centru judeţean de management al traficului la Arad
6.1.3. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Caraş Severin, prin
înfiinţarea unui centru judeţean de management al traficului
la Reşiţa
6.1.4. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Hunedoara, prin înfiinţarea
unui centru judeţean de management al traficului la Deva
6.2.1. Modernizarea infrastructurilor judeţene prin
amplasarea unor elemente de comandă şi control moderne
6.2.2. Crearea unor sisteme informatice specializate pentru
gestionarea eficientă a traficului intra şi interjudeţean
6.2.3. Creşterea gradului de încredere şi atractivitate a
transporturilor prin crearea unui sistem de informare on-line
asupra stării sistemului de transport judeţean
6.3.1. Reducerea timpilor de deplasare prin optimizarea
traficului
6.3.2. Reducerea consumurilor energetice specifice
vehiculelor prin optimizarea traficului
6.4.1. Scăderea nivelurilor de poluare chimică şi fonică prin
optimizarea traficului
6.4.2. Scăderea numărului de accidente prin creşterea
performanţelor sistemului de management al traficului
6.4.3. Reducerea efectelor negative asupra calităţii
infrastructurii prin optimizarea traficului
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Argumentare
Informatizarea şi automatizarea, pe scară largă, a sistemelor şi procedurilor, cu
acces la toate datele semnificative, precum şi abilitatea de a prevedea statutul tuturor
vehiculelor, utilizarea fibrei optice şi deci a informaţiei digitale, permit comanda şi
controlul traficului pe zone întinse.
Intregrarea tuturor serviciilor pe o secţie de circulaţie într-un centru de
management al traficului, în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă şi
control este posibilă numai prin folosirea calculatoarelor de înaltă performanţă. În cadrul
acestei structuri cele mai importante acţiuni vizează detecţia şi rezolvarea conflictelor
din reţelele de transport.
Sistemele de ghidare şi control sunt create, astfel, pentru a face transportul mai
sigur şi mai eficient faţă de cerinţele călătorilor şi condiţiile de trafic. Folosind sisteme
computerizate de coordonare şi adoptând toate măsurile organizaţionale şi tehnice
pentru desfăşurarea activităţilor, operatorii de transport pot interveni "în timp real" în
soluţionarea unor deficienţe de transport apărute inopinat, precum ar fi creşterea
accentuată a cererii sau apariţia unor blocaje (alegerea de rute ocolitoare). Aceste sisteme
au condus la adoptarea unor soluţii generale de mangement al traficului.
Integrarea diferitelor sisteme computerizate de control reprezintă o contribuţie
majoră în vederea creşterii beneficiilor şi a competitivităţii activităţii de transport, dar şi a
satisfacerii cerinţelor beneficiarilor.
Dezvoltarea aplicaţiilor telematice pentru integrarea lor în centrele de
management al traficului trebuie susţinute de acţiuni precum:
ð Definirea clară a priorităţilor;
ð Elaborarea unor planuri integrate şi a unor soluţii de planificare a transporturilor mult
mai cuprinzătoare;
ð Utilizarea unor moderne şi complexe baze de date şi tehnici de colectare a acestora;
ð Identificarea celor mai eficiente soluţii din punct de vedere al costurilor şi
beneficiilor;
ð Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe specifice, a cooperării, a proceselor de instruire
pe plan teoretic şi practic;
ð Planificarea şi implementarea celor mai corespunzătoare proiecte pilot;
ð Obţinerea suportului decidenţilor prin prezentarea analizelor cost-beneficiu;
ð Elaborarea unor planuri comune de dezvoltare cu sectoarele industriale implicate în
realizarea produselor.
Reducerea discrepanţelor judeţene în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa serviciilor de
transport
Diferenţe semnificative, la nivelul ofertei de transport, există între judeţele
Regiunii Vest, conducând la apariţia unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte gradul de
satisfacere al cererii de mobilitate. De altfel, nivelul neuniform al dispunerii şi calităţii
infrastructurii, pentru toate modurile de transport, au făcut ca, în timp, anumite zone să
prezinte un interes mai mare pentru activităţile economice (Timiş, Arad) şi pentru
dezvoltarea de activităţi educaţional-sociale, în detrimentul celorlate judeţe. În
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perspectiva anului 2020 sugerăm că aceste disparităţi judeţene trebuie semnificativ
atenuate şi dezvoltate cu precădere zone care sunt, actualmente, dezavantajate din
perspectiva utilităţilor de transport dar care, în perspectivă, pot fi dezvoltate economic şi
pot atrage mişcări demografice (regiuni ale judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara) prin
reconversia şi remodelarea activităţilor economice din regiunile vizate.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic
astfel:
Obiectiv 7. Reducerea discrepanţelor judeţene în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa
serviciilor de transport
Direcţii

1.Reducerea
infrastructurale

Programe

7.1.1. Echilibrarea nivelului de modernitate al
infrastructurilor de transport între judeţele Regiunii Vest prin
sporirea proiectelor aferente infrastructurii judeţene din
judeţele Timiş şi Arad
7.1.2. Construcţia de noi reţele de transport, în zonele unde
discrepanţelor
acestea sunt deficitare, în special în zonele rurale şi montane
7.1.3. Creşterea capacităţii portante a reţelelor rutiere acolo
unde aceasta este la limita superioară a valorilor de trafic sau
chiar depăşită
7.1.4. Dezvoltarea unor reţele de biciclete, la nivel judeţean

7.2.1. Crearea/modernizarea reţelelor de transport judeţene,
2.Creşterea
nivelului
de de inters local, pentru creşterea şi îmbunătăţirea legăturilor
conectivitate între zonele intens între localităţile urbane şi cele rurale
populate şi cele care prezintă 7.2.2. Adpotarea unor soluţii flexibile de transport pentru
atractivitate
susţinerea unor activităţi sezoniere (perioade ale lucrărilor
agricole, de construcţii, pe şantiere bine definite, ale anilor
de învăţământ etc)
7.3.1. Adoptarea de măsuri pentru diminuarea/prevenirea
3. Creşterea securităţii în trafic
accidentelor rutiere (introducerea de separatori de-a lungul
axelor de drum, realizarea unor pasaje la intersecţia
drumurilor cu căile ferate etc)

4. Modernizarea
vehicule

parcului

7.3.2. Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor de
semnalizare şi indicatoare
7.4.1 Crearea unor centre judeţene de închiriere a vehiculelor
de destinate deplasărilor speciale de bunuri şi persoane, cu
vehicule specializate
7.4.2. Modernizarea flotelor de autovehicule destinate
transportului de pasageri şi în special al navetiştilor şi al
curselor din mediul rural
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Argumentare
În acord cu situaţia ofertei de servicii de transport de la nivelul judeţelor din
Regiunea Vest, se impun măsuri de îmbunătăţire a calităţii infrastructurilor existente,
ceea ce se poate traduce prin acţiuni îndreptate către:
Ø reîncadrarea drumurilor în concordanţă cu funcţiunea îndeplinită: tranzit, local şi
de acces şi modificarea în consecinţă a standardelor, normelor tehnice de
construcţie a drumurilor şi organizare a traficului;
Ø intensificarea inspecţiilor periodice de siguranţă ale reţelei de drumuri;
Ø punerea în aplicare a procedurilor referitoare la evaluarea de impact şi la
operaţiunile de audit în domeniul siguranţei rutiere;
Ø identificarea şi clasificarea tronsoanelor cu o concentrare mare de accidente;
Ø creşterea siguranţei rutiere în localităţile liniare de-a lungul drumurilor judeţene
prin implementarea unor masuri specifice;
Ø continuarea reabilitării drumurilor judeţene şi comunale, şi îmbunătăţirea
semnalizării orizontale şi verticale;
Ø descurajarea furtului elementelor de semnalizare rutieră prin introducerea de
elemente construite cu noile tehnologii, din materiale „nevalorificabile”;
Ø introducerea de noi elemente de siguranţă, eliminarea punctelor „negre” şi
reabilitarea traseelor din localităţile liniare;
Ø realizarea parcărilor în conformitate cu normele europene pentru efectuarea
controalelor şi pentru respectarea timpilor de odihnă în cazul transporturilor
rutiere comerciale;
Ø separarea traficului lent de cel de tranzit prin construirea de drumuri dedicate
vehiculelor lente, cum ar fi: utilaje agricole, căruţe, biciclete;
Ø realizarea de piste de biciclete la nivel de reţea judeţeană, separate de drumurile
publice, ce pot fi ulterior integrate în reţele internaţionale de cicloturism care
leagă marile oraşe prin intermediul „drumurilor verzi”, dedicate exclusiv
bicicletelor;
Ø introducerea de prevederi legale privitoare la proiectarea infrastructurii de
transport rutier astfel încât să se asigure adaptarea la fenomenele meteorologice
extreme;
Ø eliminarea potenţialelor pericole de pe marginea suprafeţei carosabile - perdele de
copaci, rigole adânci, capete de podeţe etc.;
Ø creşterea capacităţii de eliberare a suprafeţei carosabile în urma evenimentelor
rutiere;
Ø generalizarea introducerii sectoarelor de drum de „2+1” benzi de circulaţie, una
din benzi fiind bandă pendulantă cu separator de sens;
Ø implementarea sistemelor de „cântărire în mers” pe infrastructura rutieră;
Ø implementarea sistemelor de supraveghere a traficului şi asigurarea
funcţionalităţilor acestor sisteme pentru a permite folosirea lor de către
administratorul drumurilor judeţene în scopul managementului traficului rutier;
Ø implementarea panourilor cu mesaje variabile pentru informarea participanţilor la
trafic.
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Nivelul local (municipiu, oraş, comună, sat)
Pentru susţinerea dezvoltării unui sistem de transport durabil, la nivel local pot
exista şi măsuri de politică fiscală, unele întărindu-le pe cele de pe planurile regional sau
judeţean dar, în principal, trebuie utilizate măsuri administrative.
Sintetic, pe plan local pot fi avute în vedere următoarele direcţii:
– promovarea subvenţiilor pentru transporturile mai puţin poluante;
– adoptarea unor măsuri fiscale locale (taxe locale, impozite locale etc.);
– utilizarea unor măsuri de tip cantitativ (de exemplu, restricţii de viteză, de acces,
de utilizare de-a lungul unui perimetru, doar a unor anumite tipuri de carburanţi etc.).
Dezvoltarea şi modernizarea transporturilor publice locale
Promovarea transportului public stă la baza celor mai multe proiecte de protecţie a
mediului sau a celor sociale, din majoritatea localităţilor. La capacităţi de transport
comparabile, avantajele transportului public faţă de cel individual sunt numeroase:
economie de energie şi spaţiu, poluare chimică şi fonică reduse, securitate sporită,
intensitate scăzută a traficului urban etc.
În toată U.E. sunt evidente eforturile de promovare a transporturilor publice.
Îmbunătăţirea acestei activităţi se poate realiza dacă sunt abordate următoarele domenii:
construcţia vehiculelor, îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii specifice, integrarea
cu celelalte sisteme de transport, creşterea calităţii serviciilor etc.
Din păcate, Regiunea Vest nu este prea bine dezvoltată la capitolul transporturilor
publice locale ocupând doar locul al cincilea între regiunile României, cu 7,8% din totalul
transportului local de pasageri în condiţiile în care Regiunea Bucureşti-Ilfov se clasează
prima cu 45,1% urmată de Regiunile Sud-Est, Nord-Vest şi Centru.
Totuşi, exemplele pozitive ale oraşelor Timişoara şi Arad precum şi cerinţele de
mobilitate durabilă vin în sprijinul multimplicării acestui tip de transport în toate
localităţile cu o populaţie suficient de mare şi cu o suprafaţă angajantă care să susţină
astfel de demersuri.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 8. Dezvoltarea şi modernizarea transporturilor publice locale
Direcţii

Programe

8.1.1. Dezvoltarea de servicii de transport public în toate
localităţile Regiunii Vest, cu o populaţie mai mare de 10000
1. Creşterea accesibilităţii la locuitori
serviciile de transport public 8.1.2. Modernizarea şi dezvoltarea, cu preponderenţă a
local
transporturilor publice locale mai puţin poluante
8.1.3. Racordarea tuturor zonelor din localităţile vizate la
serviciile de transport public local
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2.Modernizarea
transport

flotelor

de

3.Creşterea
atractivităţii
transportului public local

4. Dezvoltarea unui sistem de
management
inteligent
al
traficului

8.1.4. Amenajrea de spaţii speciale, pentru accesul
persoanelor cu dizabilităţi fizice, la transporturile publice
locale
8.2.1. Adoptarea cerinţelor referitoare la creşterea eficienţei
energetice şi scăderea nivelurilor de poluare în licitaţiile
vizând achiziţia de vehicule destinate transporturilor publice
locale
8.2.2. Creşterea ponderii vehiculelor cu capacităţi sporite, în
special al autobuzelor şi troleibuzelor articulate şi al
tramvaielor
8.2.3. Dotarea mijloacelor de transport cu sisteme de
monitorizare a consumurilor şi emisiilor de poluanţi
8.3.1. Implementarea unui sistem flexibil de taxare al
călătoriilor, cu subvenţionarea unor categorii speciale
(bătrâni, persoane cu dizabilităţi, elevi, studenţi, şomeri)
8.3.2. Reducerea timpilor de deplasare prin crearea
culoarelor speciale pentru transportul în comun
8.3.3. Introducerea unui sistem performant de informare al
călătorilor cu privire la durata, traseul, frecvenţa şi legăturile
sistemului de transport public local
8.3.4. Sporirea gradului de confort şi al siguranţei
deplasărilor
8.4.1. Dotarea mijloacelor de transport cu sisteme de
monitorizare a poziţiei şi vitezei de deplasare
8.4.2. Dezvoltarea unor sisteme de optimizare “în timp real”
a traficului specific transportului public local
8.4.3. Dezvoltarea unui sistem de “prioritate” în trafic
(semafoare, intersecţii, sensuri giratorii etc) în favoarea
transportului public

Argumentare
Calitatea serviciilor reprezintă unul din principalele atribute pe baza cărora se face
alegerea unui anumit mod de transport. Din această perspectivă, transportul particular
deţine un avantaj asupra celui public, deoarece poate asigura deplasarea din „poartă în
poartă“. Acest aspect poate fi amelioarat, în anumite condiţii. Astfel, pot fi introduse
servicii de transport public, cu ajutorul unor minibuze care să aibă un traseu fixat dar cu
valenţe flexibile (să poată conduce pasagerii la anumite destinaţii, apropiate de traseul de
bază, chiar dacă acest lucru duce, inevitabil, la efectuarea unor distanţe suplimentare,
revenind apoi la traseul de bază). De asemenea, sistemul tip „maxi-taxi“, cu opriri
facultative, chiar dacă, în general, convine unor pasageri cu o necesitate redusă de
mobilitate, poate fi un alt exemplu.
Transportul public local de călători este caracterizat prin câteva elemente specifice:
Ø este un serviciu de utilitate socială;
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Ø se află într-un raport permanent cu instituţiile guvernamentale şi autorităţile din
administraţia locală;
Ø furnizează prestaţii de interes colectiv şi general.
Acest serviciu funcţionează în baza a două principii fundamentale:
Ø continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viaţa publică este
dezorganizată, el trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu;
Ø interesul general trebuie să primeze în faţa celui particular.
Pentru ca acest serviciu public să funcţioneze corect într-un oraş şi în spiritul celor două
principii fundamentale, este necesar să se asigure:
Ø
Ø
Ø
Ø

organizarea traficului (managementul);
personalul specializat;
ansamblul intrastructură/vehicule la standarde acceptabile;
resursele financiare corespunzătoare.

Pentru ca un sistem de transport să fie eficient, este esenţial ca potenţialii pasageri
să fie permanent informaţi asupra situaţiei modurilor de transport disponibile.
Informaţiile, în timp real, referitoare la ritmicitatea şi dispunerea temporală a activităţii
diferitelor reţele de transport, sunt în acest sens de o reală importanţă. Aceste date pot fi
transmise atât prin intermediul sistemelor locale de comunicaţie (teletext, telefon, radio
etc.), cât şi prin mass-media.
Potenţialii utilizatori ai transportului colectiv pot fi descurajaţi în utilizarea
acestuia, dacă de-a lungul unui traseu se impun numeroase schimbări ale modului de
transport sau, în cazul aceluiaşi mod, schimbarea mijloacelor de transport se efectuează
cu valori mari ale timpilor de aşteptare, datorită nesincronizării orare, sau cu cheltuieli
suplimentare (pentru alte bilete) datorită neintegrării sistemului tarifar.
Integrarea sistemică urmăreşte gruparea tuturor modurilor de transport public întrun singur mediu comun de exploatare. Principiul este următorul: se formează o reţea
unică de exploatare pentru toate modurile de transport public (tramvai, autobuz, troleibuz,
metrou). Cele mai importante elemente ale sistemului integrat le reprezintă:
1 - coordonarea orarelor de activitate;
2 – existenţa unor sisteme unice de taxare (bilete valabile pentru toate
modurile);
3 – terminale multimodale.
1. Prin toate măsurile posibile, trebuie urmărită reducerea necesităţii schimbării
modului de transport, dar, în cazul în care acest lucru este inevitabil, trebuie minimizaţi
timpii de aşteptare la schimbarea mijloacelor de transport. Orarele de parcurs trebuie
astfel adaptate încât plecările şi sosirile diferitelor mijloace să se facă în flux
complementar. Este de preferat ca o singură organizaţie (instituţie) să gestioneze întregul
sistem.
2. Adesea, sistemele de taxare sunt complexe, iar metodele de plată, restrictive.
De exemplu, anumite bilete trebuie cumpărate în avans nefiind disponibile în mijlocul de

49

transport. Integrarea şi armonizarea sistemului de taxare uşurează deplasarea pasagerilor,
un bilet achiziţionat putând fi folosit oriunde de-a lungul traseului. Introducerea acestui
sistem conduce, întotdeauna, la creşterea gradului de utilizare a transporturilor publice.
3. Crearea unui sistem eficient de transport depinde, în principal, de modul de
integrare a diferitelor moduri de transport (sisteme publice, pietoni, vehicule particulare).
Terminalele multimodale – sau punctele de corespondenţă – pot asigura o legătură
rapidă şi eficientă între diferitele moduri. Cea mai simplă formă a terminalului
multimodal este reprezentată de „spaţiul de schimb“ unde se poate înlocui un autovehicul
particular cu un mijloc de transport public. Principiul realizării unei astfel de structuri
este simplu: delimitarea unei zone care, prin facilităţile oferite, să poată conduce la
schimbarea rapidă a mijlocului de transport.
Rezolvarea problematicii managementului parcului vehiculelor de transport public
a fost uşurată de utilizarea tehnologiilor moderne de telecomunicaţie şi informaţie. În
acest context, a fost propusă o nouă dezvoltare a sistemelor informaţionale pentru o serie
largă de servicii din transportul public şi pentru managementul parcului de vehicule. În
mod particular, progresele recente ale acestei tehnologii permit operatorilor din centrul de
control să monitorizeze locaţia şi starea fiecărui vehicul în parte, cu scopul de a aplica în
timp util planurile globale de transport. Aceast lucru este util, în special, pentru a
reacţiona rapid în cazul producerii de incidente, în situaţii neaşteptate cum ar fi vehicule
cu defecţiuni, blocaje rutiere în reţeaua de transport etc. În acest context, sistemele
computerizate avansate pot ajuta operatorii de transport să-şi îmbunătăţească reacţiile.
Dezvoltarea acestui tip de sisteme, solicită aplicarea unor modele avansate de analiză
care să capteze diferitele tipuri de informaţii necesare pentru managementul transportului
public urban. Pentru a furniza o soluţie integrată, în această problemă, descriem
arhitectura unui sistem computerizat care vizează asistenţa inteligentă. Asistenţa
inteligentă reprezintă un concept derivat din inteligenţa artificială care identifică o serie
de sisteme al căror rol este de a asista utilizatorul în procesele de luare a deciziei. Acest
tip de sisteme subliniază că operatorul este răspunzătorul final al deciziilor, astfel încât
sistemul nu este desemnat să înlocuiască operatorul, ci dimpotrivă, scopul acestuia este
de a furniza servicii pentru asistenţă, precum filtrarea informaţiilor şi interpretarea
acestora pentru identificarea datelor relevante în urma analizei, precum şi justificarea
concluziilor.
Pentru a furniza un nivel de suport satisfăcător în managementul transportului
public, sistemul de asistenţă inteligentă ar trebui să stimuleze procesele de gândire
naturală a operatorilor folosind criterii strategice la aceleaşi niveluri ale abstracţiei. În
acest scop, se aplică tehnici avansate bazate pe modelare matematică. Această abordare
solicită existenţa unui nivel conceptual, la care informaţia este doar descrisă, fără a lua în
considerare problemele ce trebuie implementate. Câteva din metodologiile recente pentru
dezvoltarea sistemului informaţional urmează această abordare bazată pe model (de ex.,
CommonKADS). Aceste metodologii organizează întreaga informaţie folosind
următoarele elemente: (1) o sarcină care identifică un obiectiv ce trebuie atins (de
exemplu, diagnoza sau predicţia), (2) o metodă ce indică în ce mod va fi îndeplinită
sarcina, prin descrierea diferiţilor paşi de argumentare (sub-sarcini) prin care input-urile
sunt trasformate în output-uri şi (3) tipul bazei de informaţii care identifică explicit tipul
domeniului de informaţii care suportă o sarcină.
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Figura 9 descrie o imagine globală a unui model informaţional proiectat pentru
managementul transportului public urban. Această figură prezintă ierarhia sarcinilor
(cercuri) şi metodelor (dreptunghiuri) cu tipurile de informaţii de bază în josul figurii
(cilindri). Figura arată faptul că sarcina globală, managementul transportului public, este
divizată în trei subsarcini principale (diagnoza, predicţia şi planificarea) care corespund
celor trei sarcini descrise în secţiunea precedentă. De asemenea figura descrie cum
fiecare sub-sarcină este descompusă în subsarcini mai simple şi cum acestea sunt
susţinute de diferite tipuri de domenii informaţionale. Astfel, obiecivul primei din cele
trei sarcini principale, diagnoza, este de a interpreta situaţia curentă cu scopul de a
detecta prezenţa problemelor. Acest tip de judecată include o interpretare calitativă a
informaţiilor neprelucrate primite în centrul de control împreună cu clasificarea situaţiei
potrivit unui set predefinit de tipuri de probleme. In acest scop este util să se folosescă o
adaptare a metodei de clasificare euristice (cu caracter de cercetare), cu un regim de
control al datelor curselor care ia în considerare două subsarcini mai simple:
abstractizare şi potrivire. Subsarcina abstractizării este sarcina iniţială a cărui obiectiv
este de a produce valori calitative din datele numerice privind starea sistemului. De
exemplu, această sarcină interpretează întârzierea (în minute) a fiecărui vehicul rezultând
una din cele trei valori calitative (mică, medie sau severă). Obiectivul subsarcinii de
potrivire este de a determina tipul problemei care este prezentă pe fiecare linie, folosind
un set de clase de probleme. Două tipuri de baze de informaţii susţin diagnoza: una
include abstractizarea şi cealaltă tipurile de probleme.

Figura 9 - Model de informare pentru managementul transportului public urban
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Pe de altă parte, obiectivul sarcinii de predicţie este de a estima impactul ulterior
al problemei. Aceată predicţie, estimează numărul total de pasageri afectaţi de întârzieri,
precum şi media întârzierilor pentru aceşti pasageri.
A treia sarcină, planificarea, recomandă un set de acţiuni de control care pot
rezolva problemele detectate. In acest tip de raţionament, diferite tipuri de informaţii
specializate sunt folosite pentru a elabora, în mod dinamic, un plan. De exemplu,
informaţii despre trasee alternative ale liniilor de autobuze, criterii pentru coordonarea
vehiculelor de rezervă, criterii specifice pentru schimbarea şoferilor, etc. Pentru a stimula
acest tip de analiză se foloseşte o metodă de planificare ierarhică, care integrează ideea
între axul principal al planificării şi opinia specialiştilor. Metoda se bazează pe căutarea
într-o arhivă a obiectivelor (elaborate de specialişti) care este bine documentată în ceea ce
priveşte planurile teoretice. Fiecare specialist este responsabil de realizarea unui plan
parţial pentru a rezolva o parte a problemei detectate. Astfel, modelul informaţional
pentru acest caz este reprezentat de o metodă care divide sarcina planificării în două
subsarcini principale: identificarea obiectivului şi extinderea planului. Planul este
dezvoltat în asemenea mod încât prima subsarcină identifică următorul obiectiv care
trebuie atins, analizând planul curent şi folosind o ierarhie a obiectivelor (ierarhia
specialiştilor). Apoi, a doua subsarcină extinde planul curent cu sub-planuri parţiale.
Acest proces este repetat pas cu pas până când este conceput planul final complet. A doua
subsarcină este realizată prin două metode alternative (depinzând de nivelul de ierarhie al
obiectivelor): (1) o metodă care selectează un plan folosind clasificarea euristică a
informaţiei şi (2) cealaltă metodă care construieşte planul folosind un algoritm specific
domeniului, pe baza unor anumiţi parametri (în aplicaţia transportului cu autobuze, există
câteva exemple ale acestei metode, cum ar fi metoda pentru selectarea vehiculului de
rezervă).
Crearea unor centre locale de management al traficului
În majoritatea ţărilor Uniunii Europene, ca şi în alte ţări dezvoltate,
managementul traficului şi integrarea inter-modală a transporturilor a făcut paşi
importanţi, atât în ceea ce priveşte transportul de persoane, cât şi transportul de marfă.
Apare, astfel, necesitatea unor mijloace consistente, de încredere pentru evaluarea
performanţelor traficului într-o reţea în condiţii variate de trafic şi de configuraţii
geometrice. Dezvoltarea unor asemenea modele de performanţă extinde teoria fluenţei
traficului la nivelul reţelei, şi furnizează inginerilor de trafic mijloace de evaluare a
strategiilor de control a sistemelor mari din ariile urbane. Mai mult, calitatea serviciilor
oferite automobiliştilor pot fi monitorizate pentru evaluarea abilităţilui urbane în
gestionarea creşterii. De exemplu, modelele de performanţă a reţelei ar putea fi folosite,
de asemenea, de către agenţiile de stat pentru compararea condiţiilor de trafic dintre oraşe
pentru o alocare echitabilă a fondurilor destinate îmbunătăţirii sistemului de transport.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
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Obiectiv 9. Crearea unor centre locale de management al traficului
Direcţii

Programe

9.1.1. Crearea unui sistem de monitorizare “în timp real” a
traficului din localitate
9.1.2. Implementarea unui sistem informatic performant de
optimizare a traficului, bazat pe datele din trafic
9.1.3. Reconfigurarea reţelei de căi de transport (sisteme de
1.Fluidizarea
traficului
în
drum cu sens unic, benzi separate pentru mijloacele de
localitate
transport în comun, semaforizare etc)
9.1.4. Adoptarea de măsuri indirecte pentru reducerea cererii
de transport în zonele aglomerate ale localităţilor (realizarea
de parcări la extremităţile localităţilor, implementarea de
zone Park&Ride etc)
9.2.1. Stimularea utilizării transportului în comun
2.Reducerea
costurilor
de 9.2.2. Reducerea distanţelor dintre punctele generatoare de
trafic (origini şi destinaţii)
transport
9.2.3. Implementarea unui sistem de optimizare a fluxurilor
de transport marfă pentru centrele comerciale (introducerea
traseelor şi a programelor “nocturne”)
9.3.1. Reducerea timpilor de deplasare
3.Creşterea performanţelor de 9.3.2. Reducerea efectelor negative asupra mediului şi
transport
sănătăţii umane
9.3.3. Stimularea utilizării carburanţilor ecologici
9.4.1. Dezvoltarea şi modernizarea de pasaje şi poduri la
intersecţiile aglomerate
4. Creşterea gradului de siguranţă 9.4.2. Scăderea numărului de accidente prin creşterea
performanţelor sistemului de management al traficului
pentru transportul din localitate
9.4.3. Reducerea efectelor negative asupra calităţii
infrastructurii prin optimizarea traficului

Argumentare
Performanţa unui sistem de management al traficului este dată prin răspunsul
acelui sistem la nivelurile date ale cererii de transport.
Optimizarea fluxurilor de trafic şi de călători şi îmbunătăţirea gestionării
sistemului, solicită informaţii integrate în „timp real” referitoare la situaţia traficului în
zona localităţilor (de exemplu, despre locurile de parcare, congestionare, transport
public).
Mobilitatea, în înteriorul ariilor urbane este o componentă majoră a calităţii vieţii,
din acel areal, şi o importantă problemă cu care se confruntă marile oraşe pe măsura
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dezvoltării lor şi a congestionării traseelor de transport. Nu se pune problema inexistenţei
unor tehnici de îmbunătăţire a fluenţei traficului, care variază de la optimizarea
sincronizării semnalizărilor de trafic, la mici modificări fizice, precum adăugarea unei
noi benzi de circulaţie prin eliminarea parcărilor de la marginea străzii. Oricum,
dificultatea rezidă în evaluarea eficacităţii acestor tehnici. Un mare număr de metode
care sunt actualmente în uz, reflectând progresul în teoria fluenţei traficului, precum şi
practica ultimilor treizeci de ani, pot permite o evaluare eficientă a schimbărilor în
performanţa unei intersecţii sau a unei artere. Dar apare o dilemă atunci când aceste
componente individuale, aflate în conexiune ca să formeze o reţea de trafic, sunt tratate în
colectiv.
Pentru realizarea acestor obiective, în primă fază, sunt necesare sisteme de
colectare a datelor privind condiţiile reţelei de transport. Printre altele, datele pot fi
colectate prin:
•
Sisteme automatizate, precum puncte de numărare automată a participanţilor la
trafic (de exemplu, sisteme automate de recunoaştere a numerelor de înmatriculare,
detectoare în buclă de monitorizare a congestionării în suprafaţa drumurilor);
•
CCTV (televiziune cu circuit închis), ceea ce presupune utilizarea de camere
video care transmit informaţii către un set de monitoare;
•
Utilizarea datelor din diferite surse şi de la diferiţi actori (poliţie, serviciul
medical de urgenţă, accidentări etc.) colectate printr-o metodă uniformă pentru măsurarea
unui set coerent de indicatori de performanţă, pentru a oferi o imagine completă a
caracteristicilor de exploatare a drumurilor, dar ţinând cont şi de securitatea datelor.
Există mai multe sisteme ce pot fi utilizate pentru transferul datelor colectate,
dintre care amintim:
•
GNSS (Sisteme globale de radionavigaţie prin satelit), cum ar fi GPS (Sistem de
poziţionare globală) din SUA sau GALILEO (operaţional începând cu 2013) în Europa,
care sunt sisteme globale de radionavigaţie prin satelit pentru determinarea oriunde în
lume a poziţiei în spaţiu;
•
EGNOS (Serviciul european geostaţionar mixt de navigare), care este un sistem
de multiplicare bazat pe sateliţi ce completează Sistemele globale de radionavigaţie prin
satelit (GNSS) ;
•
GSM (Sistem global de telecomunicaţii mobile) este o reţea celulară care este
utilizată efectiv pentru telefoanele mobile. În prezent, este folosită şi pentru transmisiile
de date, de exemplu, prin utilizarea GPRS (Servicii generale de radiocomunicaţii în
pachete);
•
Sisteme WLAN (Reţea wireless locală), de exemplu, un sistem Wi-Fi Datele
adunate care au fost colectate sau sunt furnizate de diverşi operatori trebuie puse la
dispoziţie într-o bază de date comună, care să poată fi utilizată pentru următoarele
activităţi:
• Optimizarea sistemelor de funcţioanre a semafoarelor;
• Poziţionarea vehiculelor de livrare a mărfurilor şi de transport în comun pentru a
indica locaţia exactă, acestea fiind utile pentru generarea automată de documente
de transport şi rapoarte electronice autorizate, mesaje de stare etc;
• Dezvoltarea de instrumente computerizate pentru transportul public, capabile să
prelucreze date din baza de date comună pentru a oferi utilizatorilor informaţii în
timp real despre vehiculele de transport în comun; aceste date pot fi furnizate în
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•
•

diferite medii, de exemplu, pe internet, în staţiile de transport public sau sub
formă de mesaje pe telefoanele mobile;
Controlul restricţiilor de acces şi a reglementărilor de parcare;
Îmbunătăţirea siguranţei rutiere în interiorul localităţilor.

De cealaltă parte, reducerea ponderii transportului motorizat individual se poate
obţine de către autorităţile administraţiei publice locale prin următoarele tipuri de acţiuni:
- extinderea sistemelor de tarifare şi de colectare a taxelor pentru parcări;
- creşterea progresivă a taxelor pentru deţinerea mai multor autovehiculelor
necomerciale;
- introducerea taxelor pentru utilizarea zonelor aglomerate ale localităţilor;
- promovarea sistemelor de utilizare în comun a autoturismelor - car-sharing;
- reducerea taxelor pentru autovehiculele folosite în sistemul „car-sharing”.
„Car-sharing” sau folosirea în comun a vehiculelor este un concept nou în
transportul individual, fiind puternic sprijinit de Comisia Europeană prin intermediul mai
multor programe (de exemplu, MOSES ) şi are la bază necesitatea reducerii traficului
motorizat individual şi mai buna integrare a acestuia în transportul inter-modal din
interiorul localităţilor.
Implementarea unor soluţii eficiente de reducere a intensităţii traficului în interiorul
localităţilor
Având în vedere creşterea blocajelor în trafic, este absolut necesară reabilitarea şi
modernizarea reţelei de străzi urbane, pentru evitarea concentrărilor excesive de trafic,
scurtarea distanţelor de parcurs între zonele funcţionale ale oraşului, precum şi eliminarea
blocajelor în punctele de acces către oraş, prin sprijinirea proiectelor de reabilitare/
modernizare a străzilor care conectează magistralele orăşeneşti cu drumul naţional ce
traversează oraşul (străzi de categoria I), zonele funcţionale de cele rezidenţiale (străzi
de categoria a II-a) precum şi zonele funcţionale şi rezidenţiale de străzile de legătură sau
magistrale (străzi de categoria a III-a).
Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane, precum şi construirea, reabilitarea şi
modernizarea a şoselelor de centură (cu statut de drum judeţean) vor contribui la
fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere
şi traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 10. Implementarea unor soluţii eficiente de reducere a intensităţii traficului în
interiorul localităţilor
Direcţii

Programe
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1. Dezvoltarea unor soluţii de
adaptare a spaţiilor la cererea de
transport

2. Introducerea unor sisteme
inteligente de transport (ITS)
3. Introducerea de stimulente şi
impuneri fiscale pentru utilizarea
infrastructurilor, pe zone şi
categorii

10.1.1. Reconfigurarea traseelor de transport din interiorul
localităţilor şi clasificarea zonelor (centrale, mediane etc)
10.1.2. Crearea de spaţii speciale de parcare, în afara zonelor
generatoare de aglomerări
10.1.3. Crearea de zone speciale pentru terminale
multimodale (transport public, parcări auto)
10.1.4. Implementarea unui sistem eficient de monitorizare a
traficului şi informare a participanţilor la trafic, pentru
optimizarea călătoriilor
10.2.1. Îmbunătăţirea colectării datelor de trafic
10.2.2. Creşterea siguranţei deplasărilor
10.2.3. Creşterea eficienţei utilizării infrastructurilor de
transport
10.3.1. Reducerea aglomerărilor, în special în zonele urbane
10.3.2. Reducerea nivelurilor de poluare
10.3.3. Stimularea utilizării transporturilor alternative,
nepoluante

Argumentare
În acest demers se are în vedere analiza soluţiilor referitoare la remodelarea
spaţială a zonelor, introducerea unor elemente de management al traficului local şi
implementarea unor soluţii IT pentru creşterea eficienţei transporturilor locale. Din
această perspectivă, se au în vedere:
a.
Reglementarea, la nivel teritorial-administrativ (restricţii de acces, taxarea utilizării
infrastructurii, amenajări teritoriale etc.)
b.
Implementarea soluţiilor moderne de ITS
a.
Reglementarea, la nivel teritorial-administrativ (restricţii de acces, taxarea utilizării
infrastructurii, amenajări teritoriale etc.)
Un factor important al politicii de transport urban ecologic îl constituie reducerea
cererii şi a nevoilor legate de deplasarea cu autovehiculele. De aceea, este esenţială
măsura de reducere a distanţelor. Privită sub acest aspect, planificarea, din punct de
vedere urbanistic, devine prioritară.
Amenajarea teritorială propice dezvoltării unui sistem de transport eficient
(economic şi ecologic) şi echitabil, trebuie să includă:
A. Studii de capacitate
Pentru a obţine o zonă urbană continuă, noii locuitori vor trebui cazaţi în zonele
urbane existente. Astfel, va creşte densitatea populaţiei şi se doreşte ca, odată cu acest
fenomen, să se îmbunătăţească şi viaţa citadină.
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Pentru dezvoltarea renovării urbane, trebuie făcută o planificare a construcţiei
habitatului, pe baza studiilor de capacitate. Cifrele obţinute vor fi recalculate după
revederea planurilor de reamenajare teritorială şi adaptare a transporturilor.
B. Găsirea unei bune localizări. Sistemul ABC
Scopul sistemului ABC este de a reduce traficul individual şi de a spori transportul
public. Diminuarea circulaţiei de autoturisme va conduce la reducerea problemelor de protecţie
a mediului, a costurilor de transport, a investiţiilor alocate infrastructurilor auto şi a
îmbunătăţirii ocupării zonelor urbane.
În sistemul ABC, zonele sunt repartizate în funcţie de acesibilitatea lor. Zonele
„A” sunt foarte accesibile transportului public local, regional. Aici deplasările cu
autovehicule nu trebuie să depăşească 10–20% din totalul volumului de deplasări. Zonele
„B” sunt accesibile atât pentru transporturile publice locale şi regionale, cât şi pentru
autovehicule. Deplasările cu autoturismele nu trebuie să depăşească 35% din volumul
total.
Zonele „C” sunt accesibile autoturismelor.
Sistemul oferă de asemenea un număr maxim al parcărilor, pentru fiecare tip de
zonă.
Se atribuie întreprinderilor sau societăţilor comerciale, un indice al mobilităţii în
funcţie de numărul de angajaţi, vizitatori şi dependenţa lor de transportul în comun sau de
autoturismele proprii. Birourile şi magazinele trebuie amplasate în zonele „A” sau „B”.
Activităţile bazate pe transport şi utilizarea intensivă a terenului, trebuie amplasate în
zonele de tip „C”. (Figura 10)

C
B

Figura 10 - Prezentarea schematică a sistemului ABC
C. Găsirea unei bune localizări. Indicele de transport în comun
Diferitele zone ale localităţilor trebuie împărţite în niveluri de accesibilitate la
transportul public (sectoare). Sistemul indicilor este combinat cu norme relative faţă de
locurile de parcare: restricţiile sunt mai dure în zonele eficient deservite de transportul în
comun. În plus, în zonele centrale ale sectoarelor, se restricţionează dezvoltarea
transportului cu autoturismele proprii. Se oferă, astfel, posiblilitatea dezvoltării întreprinderilor în zonele centrale, uşor accesibile mijloacelor de transport în comun.
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D. Păstrarea tuturor sistemelor naturale
E. Planificarea pe termen lung
Pentru a ţine cont de evoluţia urbanismului şi a organizării economico-sociale şi
pentru eliminarea programelor tradiţionale, bazate pe dezvoltarea infrastructurii rutiere,
este necesară o planificare concepută pe o perioadă de 20–30 de ani. Astfel, se va putea
reduce volumul deplasărilor cu autoturismele, comparativ cu planificarea tradiţională.
F. Testele de protecţia mediului
Testul mediu/circulaţie evaluează atât variaţiile calităţii aerului şi ale poluării
fonice, cât şi modificările în volumul traficului şi al calităţii totale de emisii de substanţe
poluante în aer, finalizându-se cu introducerea unor recomandări, atât pe plan local cât şi
regional. Acest test permite ameliorarea substanţială a calităţii planurilor iniţiale de
protecţie a mediului.
G. Participarea locuitorilor la luarea deciziilor
Pentru a fi eficiente, planurile de amenajare teritorială a unor zone ecologice
urbane, trebuie concepute pe termen lung şi totodată pe baza suportului locuitorilor.
Măsurile trebuie să permită atât îmbunătăţirea calităţii vieţii cât şi a proceselor
economice din oraş, ceea ce presupune o cooperare activă între autorităţi, investitori şi
locuitori.
H. Amenajarea integrată a teritoriului şi planificarea activităţii de transport
O politică locală de amenajare teritorială oferă posibilitatea reducerii volumului
deplasărilor. Dar, pentru a fi pe deplin eficientă, ea trebuie să includă anumite măsuri:
restricţii de acces pentru autoturisme, restricţii de amplasare a parcărilor, taxe rutiere,
îmbunătăţirea transporturilor publice şi a infrastructurii destinate cicliştilor.
I. Control şi revizuire
Planificarea nu se opreşte doar la punerea în practică a măsurilor. Conceptul de
planificare implică atingerea scopurilor propuse la nivel politic. Controlul planurilor,
evaluarea rezultatelor şi eventualele rectificări de plan fac, toate, parte din acest concept,
mai ales când sunt elaborate pentru amenajarea ecologică a teritoriului.
În concluzie, utilizarea unora dintre instrumentele de planificare descrise anterior,
trebuie să permită oricăror autorităţi locale să dezvolte o strategie de amenajare ecologică
a zonelor teritoriale, etapa următoare fiind de realizare a unei strategii coerente în toată
regiunea.
Însă, amenajarea teritorială nu intră doar în responsabilitatea autorităţilor locale.
Este imposibilă stoparea dezvoltării urbane, dacă localităţile învecinate sunt de acord cu
dezvoltarea unor periferii tributare autoturismelor sau permit investitorilor să
construiască centre comerciale, echipate cu parcări gratuite, lângă centrul oraşului. În
cadrul unei zone urbane, autorităţile trebuie să-şi coordoneze deciziile pe baza
directivelor regionale sau a unor cooperări.
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Fiecare deplasare a unui autovehicul începe şi se termină într-un loc de parcare.
Acest fapt conduce la necesitatea integrării într-o politică de transport urban ecologic, a
unor acţiuni de promovare a măsurilor speciale destinate zonelor de staţionare.
Introducerea unei politici a locurilor de staţionare stă, măcar parţial, în sarcina
autorităţilor publice locale; în principiu, acestea dispun de instrumente eficiente pentru
introducerea unor politici de transport ecologic, în principal prin taxare.
Cooperarea între părţi (transporturi publice, autorităţi centrale şi locale,
politicieni, afacerişti, locuitori), reprezintă condiţia esenţială în reuşita unei politici a
parcărilor.
Politica locurilor de staţionare, aplicată în centrul unui oraş, are repercusiuni
negative asupra zonelor învecinate. De aceea, autorităţile locale trebuie să coordoneze
acţiunea de introducere a unor astfel de măsuri şi adoptarea unor variante alternative
precum este sistemul „Park & Ride“, dezvoltat, cu precădere la periferiile localităţilor şi
la « capetele de linie » a traseelor transportului în comun.
Sistemul „Park & Ride“ contribuie la reducerea volumului traficului, dacă sunt
respectate anumite principii:
– decizii necentralizate de limitare a lungimii rutelor;
– inexistenţa concurenţei între „Park & Ride“ şi transporturile publice: dacă noi sisteme
„Park & Ride“ sunt create la limita centrului oraşului, utilizatorii transporturilor
publice pot prefera utilizarea vehiculelor proprii;
– definirea principiilor de gestiune pentru „Park & Ride“ (de exemplu: nivelul şi
structura taxelor impuse utilizatorilor, limitarea accesului etc.).
O reglementare de limitare a construcţiei de noi parcări trebuie luată în
considerare, mai ales că acest instrument nu este eficient decât pe termen lung.
În general, taxarea este privită ca o măsură de protecţie a mediului: se ştie că
folosirea unor valori ridicate ale taxelor, aplicabile transportului rutier, conduce la
obţinerea de beneficii legate de protecţia mediului. În realitate, instrumentele (modul de
aplicare al taxării), precum şi modul de reinvestire al veniturilor, sunt de o importanţă
majoră. Din punct de vedere al protecţiei mediului, legătura dintre taxare şi investiţiile în
infrastructură este discutabilă. Sporirea capacităţii infrastructurale conduce la reduceri ale
spaţiului deja diminuat, distruge valorile naturale şi poate conduce la o creştere a
circulaţiei, a accidentelor şi a emisiilor toxice (cum a fost anterior precizat).
Începând cu anii '60, taxarea a fost recunoscută teoretic, ca fiind unul dintre cele
mai eficiente instrumente de gestiune a transporturilor. Motivaţia principală a constat în
faptul că transportul rutier nu-şi achită costurile sociale (externe), datorate accidentelor
sau poluării mediului. Taxarea în mediul urban oferă posibilitatea internalizării acestor
externalităţi, sistemul de transport rutier devenind astfel mai eficient.
În momentul în care taxarea, chiar ca instrument fiscal, suscită un interes din ce în
ce mai mare, este importantă elaborarea unor strategii pe baza cărora să se demonstreze
eficienţa acesteia ca instrument al unei politici de protecţie a mediului.
Când se elaborează un sistem de taxare, trebuie stabilit un echilibru între
simplitate şi motivaţie. Simplitatea este cheia succesului. Dacă utilizatorii drumurilor nu
înţeleg cum sunt calculate taxele, ei nu-şi vor modifica comportamentul în direcţia
scontată. Deci, în general, este preferabilă introducerea unui sistem simplu, ce poate fi
ulterior îmbogăţit, în momentul în care utilizatorii au asimilat principiile de bază.
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Scopul principal al taxării este de a crea o motivaţie. De aceea, este fundamentală
aplicarea unui sistem de taxare variabil. De asemenea, trebuie instalate „porţi“ de
colectare a taxelor în jurul oraşului, şi în interiorul acestuia. Se poate taxa fiecare trecere
printr-o astfel de „poartă“. Taxa este bine să fie mai redusă pentru deplasări mai scurte.
Trebuie evitate abonamentele săptămânale sau cele lunare. Fiecare traseu
suplimentar celui taxat trebuie şi el supus măsurilor fiscale.
Deoarece problemele (obiectivele) se modifică de la o stradă sau zonă urbană la
alta, se justifică impunerea unor taxe diferenţiate la anumite „porţi“ de taxare. Creşterea
taxelor, pentru anumite zone, poate conduce la rezolvarea problemelor de trafic ale acelor
zone.
Accidentele rutiere reprezintă problema majoră a circulaţiei rutiere urbane. Ele
pot fi contracarate prin limitarea sau interzicerea traficului în orele de vârf, sau în zonele
cu probleme, încurajându-se totodată transporturile publice sau sistemul „Park & Ride“.
O taxă constantă, în valoare absolută, pentru orice oră a zilei, nu va conduce la
modificarea comportamentului utilizatorilor: ea va conduce la reducerea numărului de
trasee, dar nu va influenţa repartiţia temporală. Invers, dacă taxele sunt diferite, în funcţie
de perioada de timp a zilei, va creşte utilizarea altor moduri de transport, iar costul de
adaptare va scădea.
Accidentele, poluarea aerului şi zgomotul, variază în funcţie de tipul
autovehiculului. De aceea, taxele trebuie diferenţiate în conformitate cu parametrii
mijlocului de transport.
Pentru evitarea dezavantajării, prin sistemul de taxare, a anumitor firme sau
indivizi, trebuie stabilit un plafon maxim zilnic, ce va conduce şi la o simplificare pentru
utilizatorii ocazionali, mai puţin familiarizaţi cu sistemul. Se va putea introduce astfel
taxa pentru traseul maximal al zilei.
Această limită superioară trebuie fixată astfel încât să dezavantajeze cât mai puţin
utilizatorii.
În anumite momente, clar definite, poate fi luată în considerare chiar posibilitatea
interzicerii circulaţiei de-a lungul perioadelor pentru care s-a observat un nivel ridicat al
poluării aerului.
Sistemul de taxare propune o alternativă: se pot fixa taxe mai mari pentru aceste
perioade.
Sistemul de taxare solicită şi existenţa unui sistem de plată automat. Utilizatorii
trebuie să treacă uşor prin „porţile“ de taxare, fără a încetini sau opri. Orice oprire ar fi o
pierdere de timp, fiind neplăcută pentru automobilişti. În plus, rar există spaţii în
interiorul oraşelor unde s-ar putea instala staţii manuale de taxare. Plata nu trebuie să
oprească traficul sau să conducă la situaţii periculoase.
Sistemul de taxare propus poate furniza un venit anual considerabil, utilizarea
acestuia fiind, în mod cert, la latitudinea autorităţilor publice locale. Totuşi, pot fi
sugerate trei posibilităţi: finanţarea transporturilor publice, finanţarea măsurilor de
protecţie a mediului sau a facilităţilor pentru locuitorii regiunii (abonamente compensate,
gratuităţi etc.).
Transporturile publice se vor dezvolta imediat, acolo unde se aplică un sistem de
taxare. În măsura în care acestea au capacităţi acoperitoare, nu există probleme: vânzarea
biletelor poate acoperi eventualele cheltuieli suplimentare. Totuşi, dacă această capacitate
trebuie suplimentată, iar veniturile nu acoperă cheltuielile, pentru menţinerea calităţii
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transporturilor publice, se poate apela la preluarea unor fonduri din veniturile acumulate
prin taxarea drumurilor. Acest mod de finanţare nu trebuie folosit în mod impropriu,
pentru a extinde reţeaua de transport public, de exemplu. Nu sunt excluse, totuşi, nici
astfel de acţiuni, dacă ele sunt întreprinse pe baza unor raţiuni socio–economice .
În afara măsurilor adoptate, în vederea reducerii traficului pot fi justificate şi
anumite finanţări ale întreţinerii şi modernizării infrastructurilor. De asemenea, problema
reducerii zgomotului poate fi un alt obiectiv.
În principiu, reducerea zgomotului poate fi obţinută fie prin diminuarea traficului
auto, fie prin modificări aduse autovehiculelor sau infrastructurii rutiere. Ideal ar fi să se
aleagă o combinaţie eficientă între toate aceste măsuri.
Din păcate, lipsa informaţiilor legate de influenţa fiecărui factor în parte asupra
costurilor, precum şi anumite restricţii internaţionale, fac acest deziderat aproape
imposibil.
Totuşi, însuşi sistemul de taxare contribuie la reducerea zgomotului, deoarece
reduce traficul auto. În acest mod, utilizatorii plătesc pentru aplicarea unor anumite
măsuri; restricţionarea traficului şi creşterea taxelor, vor apare ca măsuri mai puţin „dure“
pentru atingerea scopurilor propuse. Alt tip de taxe suportate de utilizatori (impozite etc.),
nu vizualizează clar posibilităţile de atingere a obiectivelor urmărite.
În acest context trebuie realizată cartografierea emisiilor sonore provocate de
transporturi în localităţi şi pe reţelele de transport cu trafic intens în vederea stabilirii
modalităţilor optime de protejare a populaţiei şi a mediului. Pe baza analizei celor mai
bune practici din celelalte ţări ale UE, se vor elabora reglementări privind taxele de
utilizare a infrastructurilor şi mijloacelor de transport şi se vor promova măsuri
stimulative, prin instrumente financiare şi/sau fiscale (reducerea sau scutirea de accize,
subvenţii pentru cercetare-dezvoltare) pentru utilizarea mai largă a biocarburanţilor şi a
combustibililor alternativi în activitatea de transporturi.
b. Implementarea soluţiilor moderne de ITS
Sistemele ITS sunt sisteme de transport care utilizează informaţia,
comunicaţiile şi tehnologiile de control pentru a îmbunătăţi operarea reţelelor de
transport. Instrumentele oferite de sistemele ITS, denumite şi „Telematici în
Transport”, se bazează pe 3 caracteristici de bază – informaţia, comunicaţiile şi
integrarea – care ajută operatorii şi călătorii să ia decizii mai bune şi mai coordonate.
Aceste instrumente sunt utilizate pentru a economisi timp, bani şi vieţi omeneşti,
pentru creşterea calităţii vieţii şi a mediului şi pentru a creşte productivitatea
activităţilor comerciale. Obiectivele amintite sunt comune tuturor regiunilor lumii,
prioritatea lor putând varia de la o regiune la alta.
Sistemele şi serviciile ITS se referă la orice sistem sau serviciu care face mai
eficientă şi mai economică mişcareapersoanelor şi bunurilor, deci „mai inteligentă”.
Sistemele ITS conţin o gamă largă de instrumente noi pentru administrarea reţelelor de
transport şi serviciilor pentru călători. Culegerea, prelucrarea, integrarea şi furnizarea
informaţiilor se află în centrul ssistemelor ITS oferind informaţii în timp real privind
condiţiile de trafic curente ale unei reţele, prin informaţii on-line pentru planificarea
călătoriei. Instrumentele oferite de sistemele ITS permit autorităţilor, operatorilor şi
călătorilor să fie mai bine informaţi şi să ia decizii mai „inteligente”.
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Sistemul ITS poate face fiecare călătorie mai dinamică, mai confortabilă, mai
puţin stresantă şi mai sigură. Pentru a permite o mai buna înţelegere a sistemelor ITS, a
modului cum lucrează, valoarea lor pentru sectorul de transport şi pentru viaţa de zi cu
zi, sunt prezentate în rezumat, mai jos, câteva din beneficiile sale principale. Realizarea
criteriului de eficienţă, de către un sistem naţional, atât din punct de vedere economic
cât şi al mediului, impune o nouă modalitate de a privi şi de a soluţiona problemele de
transport.
Accidentele şi aglomerările, cauzate de trafic au un impact important asupra
vieţii, scad productivitatea şi risipesc energia. Sistemele ITS oferă persoanelor şi
mărfurilor posibilitatea să se mişte mai eficient şi în mai mare siguranţă în actualul
sistem de transport multimodal.
Viitorul sistemelor ITS este promiţător. Deja există sisteme, produse şi servicii
reale. Dezvoltarea pe scară largă a acestor tehnologii reprezintă o adevărată revoluţie în
modul în care naţiunile abordează problema transportului. Multe aspecte ale vieţii au
devenit mult mai plăcute şi productive prin utilizarea tehnologiilor avansate. Deşi
multe din tehnologii au fost dezvoltate pentru domeniul rutier, sistemul ITS se bazează
pe multe discipline şi este o umbrelă care acoperă o gamă largă a sistemelor de
transport.
Tehnologiile Societăţii Informaţionale contribuie la îndeplinirea necesităţilor
majore ale societăţii referitoare la dezvoltarea durabilă, mobilitate, siguranţă şi
securitate în procesele de afaceri. Ele joacă un rol esenţial în atingerea scopurilor
politice pan – europene referitoare la reducerea congestionărilor şi îmbunătăţirea
multimodalităţilor transporturilor.
Există trei motivaţii majore pentru dezvoltarea viitoare a societăţii multimodale
bazată pe tehnologie inteligentă. Motivaţia cheie o constituie cadrul politic. Există
restricţii serioase referitoare la creşterea privind utilizarea infrastructurii de transport,
pe de o parte, şi obligaţiile naţionale şi internaţionale, pe de altă parte. Factorii politici
trebuie să asigure un echilibru între cerinţe şi capacitate, să ia în considerare
preocupările societăţile şi conservarea mediului. O preocupare politica majoră o
reprezintă luarea în considerare a componentei sociale în abordarea aspectelor
referitoare la mobilitate şi la societatea informaţională, siguranţa reprezentând o
prioritate majoră.
A doua motivaţie o reprezintă exploatarea eficientă a infrastructurii tehnologice
în scopul unor afaceri mobile în care calculatorul şi comunicaţiile sunt disponibile
utilizatorilor oriunde şi în orice moment prin intermediul unor interfeţe prietenoase.
Mediul inteligent creat furnizează instrumente pentru obţinerea de informaţii care
sprijină decizia politică şi în acelaşi timp determină apariţia unor noi cerinţe.
A treia motivaţie apare ca rezultat al creşterii disponibilităţii tehnologiilor
societăţii informaţionale, în viaţa de zi cu zi a oamenilor, care acţionează în direcţia
schimbării aspiraţiilor şi necesităţilor cetăţenilor, industriei, comerţului şi societăţii.
Din partea cetăţenilor apare o cerinţă, în creştere continuă, de informaţii
corecte furnizate în timp real. Societatea percepe cererea de schimbare ca un rezultat al
dezvoltării societăţii informaţionale şi al introducerii unor noi metode de lucru şi
oportunităţi. Aceasta va conduce la apariţia de noi produse şi servicii pe piaţă precum
şi la schimbări ale metodelor de mobilitate. Pe scurt, se dezvoltă o Societate
Informaţională Mobilă. În contextul acestei schimbări generale a societăţii se va
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dezvolta o piaţă nouă, bazată pe noi tehnologii, care va cere noi abordări cu caracter
politic.
Nivelul interacţiunii dintre politică, tehnologie şi piaţă se modifică în timp. De
aceea, cercetările care se derulează în prezent au în vedere aceste aspecte şi vizează
analizarea modalităţilor prin care pot fi considerate împreună cerinţe (uneori actuale),
care vizează furnizarea de servicii, utilizarea eficientă a infrastructurii de transport şi
protecţia mediului. Transportul este un factor cheie într-o economie modernă, iar
provocările referitoare la mobilitatea mărfurilor şi persoanelor sunt de natură
europeană. Deplasarea persoanelor şi mărfurilor este o afacere care are un impact
major asupra tuturor domeniilor de activitate.
Principalele domenii în care ITS vor fi o parte integrantă a viitorului transport
european sunt evidenţiate în cele ce urmează.
n Siguranţa
Una din ţintele principale ale noii politici în transport este îmbunătăţirea
siguranţei în transporturi. Se menţionează rolul considerabil şi chiar responsabilitatea
pentru încurajarea dezvoltării de tehnologii inovatoare pentru introducerea pe piaţă a
noi vehicule sigure şi denumeşte sistemele ITS „o oportunitate de realizat”.
Carta Albă face referire la un acord, la nivel european, în curs de finalizare, cu
industria de vehicule pentru introducerea unor sisteme de siguranţă activă. Acordul
stipulează faptul că tehnologiile inovative, precum managementul traficului şi
sistemele de evitare a coliziunii, ar putea să îmbunătăţească siguranţa rutieră cu până la
50%.
n Managementul vitezei de deplasare
Politica în transport evidenţiază faptul că un management mai bun al vitezei
vehiculului este un aspect esenţial al siguranţei, cu beneficii suplimentare referitoare la
reducerea congestionării şi a emisiilor de CO2. În acest sens, politica se referă la noile
tehnologii, precum sistemele de comunicare la bord şi indicatoarele cu mesaje
variabile, care pot determina viteza optimă (cu referire la starea drumului şi la
condiţiile meteorologice) ca „perspective care promit”. Politica stabileşte că vehiculele
trebuie să fie echipate „cât se poate de repede” cu sisteme de informare, iar aceste
sisteme trebuie să fie accesibile oricui.
n Reducerea punctelor de strangulare a traficului
Pentru reducerea congestionării traficului, instrumentele oferite de ITS sunt
integrate în funcţiile centrelor pentru colectarea datelor şi difuzarea informaţiei.
n Taxarea utilizării infrastructurilor rutiere
Sistemul ITS poate fi utilizat în vehicul pentru sistemele de plată prin intermediul
banilor electronici şi al altor posibilităţi de taxare electronică.
Informarea înaintea călătoriei şi posibilităţile de cumpărare a tichetului, prin noile
tehnologii, sunt numai câteva modalităţi pentru a evita situaţiile neprevăzute legate de
călătorie şi pentru a menţine continuitatea călătoriei. Pentru sectorul feroviar au fost
dezvoltate sisteme telematice pentru rezervarea locului şi sisteme de informare în timp
real.

63

Dezvoltarea de sisteme de transport local, nepoluante
În scopul atingerii dezideratului major al unei strategii de dezvoltare durabilă a
transporturilor, un loc important îl ocupă susţinerea alternativelor de mobilitate „curate”,
dintre cele mai utilizate fiind mersul pe jos şi prin intermediul bicicletelor. O altă
variantă, mai recentă, are în vedere utilizarea de vehicule electrice şi a carburanţilor
alternativi, mai puţin poluanţi.
Acţiunile ce converg către atingerea acestui obiectiv sunt prezentate sintetic astfel:
Obiectiv 11. Dezvoltarea de sisteme de transport local, nepoluante
Direcţii

Programe

11.1.1. Modernizarea şi dezvoltarea de reţele infrastructurale
speciale pentru biciclete, inclusiv a parcărilor
11.1.2. Implementarea unor sisteme adecvate de semnalizare
1.
Creşterea
atractivităţii
şi indicatoare pentru pistele de biciclete
transporturilor
cu
ajutorul
11.1.3. Adoptarea de măsuri administrativ-fiscale pentru
bicicletei
încurajarea mersului cu bicicleta
11.1.4. Susţinerea adaptării mijloacelor de transport în
comun la transportul bicicletelor
11.2.1. Încurajarea achiziţiei de vehicule electrice pentru
2. Utilizarea vehiculelor electrice deplasarea în interiorul localităţilor
de transport
11.2.2. Realizarea de staţii de alimentare speciale pentru
vehiculele electrice, în apropierea centrelor comerciale şi a
parcărilor
11.3.1.
Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii căilor
pietonale
3. Susţinerea mersului pe jos
11.3.2. Creşterea siguranţei de deplasare a pietonilor prin
realizarea de pasaje sub şi supraterane, la nivel cu traficul
motorizat
Argumentare
În acest demers, se au în vedere următoarele variante de transport alternativ,
nepoluante:
a. utilizarea bicicletei ca mijloc de transport;
b. mersul pe jos;
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a. Utilizarea bicicletei ca mijloc de transport
Înlocuirea transportului auto din oraşe, prin deplasări cu ajutorul bicicletei,
prezintă avantaje enorme pentru mediul înconjurător şi sănătate. Pentru promovarea
acestui tip de transport este necesar însă, în primul rând, să se construiască o
infrastructură specifică, separată de cea a celorlalte moduri. Decizia de a utiliza o
bicicletă depinde în mod cert de opinia fiecărui om. În acelaşi timp, influenţarea, înspre
utilizare, a opiniei şi comportamentului oamenilor, poate fi mai eficace decât
introducerea unor condiţii şi instalaţii suplimentare, pentru ciclişti.
Scopul nu este de a construi un număr cât mai mare de drumuri specializate
pentru biciclişti, ci de a face din folosirea bicicletei un mod de transport principal,
important. Întrebând oamenii în privinţa alegerii unui mod de transport în dauna altuia,
„câştigul de timp“ este menţionat cel mai mult, urmat de securitate şi apoi de confort.
Aceasta înseamnă că transportul cu bicicleta trebuie să fie mai puţin periculos, mai rapid
şi mai comod.
Utilizarea bicicletei are multiple avantaje printre care amintim:
- mobilitate crescută în condiţiile aglomerărilor zilnice din traficul rutier;
- costuri reduse ale deplasării;
- grad crescut de siguranţă oferit celorlalţi participanţi la trafic;
- protecţia mediului;
- sănătatea utilizatorului în condiţiile creşterii incidenţei afecţiunilor datorate
sedentarismului: obezitate, diabet, boli cardio-vasculare.
Însă, prin masa redusă şi viteza de deplasare, de regulă, inferioară autovehiculelor
şi prin protecţia fizică mult mai redusă la impact, bicicliştii sunt participanţi vulnerabili la
traficul rutier faţă de alte categorii de utilizatori. De aceea, este necesară o protecţie
specială a lor contra accidentelor în care sunt implicate autovehicule, fapt realizabil prin
mai multe măsuri, printre care principalele sunt reducerea vitezei de circulaţie a
autovehiculelor şi separarea traficului bicicletelor de cel auto.
Astfel, se va avea în vedere stimularea utilizării bicicletei ca mijloc de transport prin
oferirea condiţiilor optime de siguranţă şi confort, ceea ce va conduce la o creştere
semnificativă a numărului de biciclişti, de îndată ce municipalităţile vor pune la
dispoziţie piste funcţionale dedicate bicicliştilor.
Nu este mai puţin semnificativă realizarea de numeroase parcări, în jurul centrelor
comerciale, instituţii publice, centre de recreere etc şi deasemenea, posibilitatea
transportului bicicletelor în mijloacele de transport în comun.
Pentru a deveni atractive din punct de vedere turistic, oraşele Regiunii Vest trebuie
conectate la reţeaua europeană pentru ciclişti - drumurile verzi - şi vor oferi vizitatorilor
atât condiţii integrate de transport rutier şi feroviar la nivel regional şi local, cât şi hărţile
pistelor de biciclete din mediul urban, şi a pistelor de biciclete interurbane care leagă
oraşele europene făcând posibile călătorii cu bicicleta de-a lungul întregului teritoriu
european. Un exemplu ce trebuie multiplicat este cel al pistei de biciclete de la Cenad,
care face legătura între localitatea menţionată şi cea vecină din Ungaria.
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b. Mersul pe jos
Mersul pe jos nu este doar cel mai bun mod de deplasare într-un oraş, ci el a fost
întotdeauna cel mai răspândit mod de transport. Statisticile neglijează, în general, faptul
că aproape 50% din totalul deplasărilor se efectuează mergând. În continuare, vor fi
evidenţiate câteva experienţe concludente, în ceea ce priveşte promovarea mersului pe
jos, în câteva oraşe europene.
Numeroase oraşe din Europa au recunoscut rolul important al traficului pietonal
în ameliorarea vieţii urbane. Exemple de promovare a mersului pe jos se găsesc atât în
oraşele cu mari aglomerări, cât şi în cele mici.
Mersul pe jos este atractiv dacă este rapid, comod şi fără pericole. Altfel, dacă
situaţia nu corespunde, pot exista moduri de transport mai agreate. Alături de investiţiile
pentru echipamente (maniera „forte“), sensibilizarea la efectele pozitive ale mersului pe
jos (maniera „blândă“), nu trebuie abandonată.
Pietonii nu agrează ocolurile. În plus, la o reţea de străzi echipate cu trotuare
adecvate, mai sunt necesare şi legături de toate naturile (pasaje, poduri etc,). Timpul de
aşteptare la pasajele pietonale trebuie redus. Nevoile pietonilor nu trebuie neglijate atunci
când se face planificarea teritorială a oraşului. Un oraş conceput pentru pietoni trebuie să
cuprindă numeroase zone comerciale, iar distanţele între locurile de muncă şi domicilii să
fie reduse.
Trebuie introduse reguli în amenajarea teritorială, pentru evitarea construcţiei de
centre comerciale şi birouri la mare distanţă de centrul oraşului.
Alt scop al noii politici de transport este raţionalizarea transportului urban pentru
a-l face mai eficient şi fără distorsiuni funcţionale majore. Informarea în timp real, pe
parcursul rutei şi posibilităţile avansate de cumpărare a tichetelor vor deveni, fără nici
un dubiu, modalităţi pentru realizarea acestui obiectiv.
2. Sinteza acţiunilor de susţinere a strategiei
Strategia Regiunii Vest a fost concepută pe analiza integrată a elementelor specifice
celor trei niveluri de competenţă: locală, judeţeană şi regională. Schematic, acest mod de
abordare este ilustrat în figura 11.

66

Nivel local
Nivel judeţean
Nivel regional

Figura 11– Abordarea strategiei din Regiunea Vest
Pe baza misiunii propuse, au fost identificate următoarele direcţii strategice:
Obiectiv 1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes naţional şi regional, cu
prioritate pe axele TEN-T care să pună baza unui transfer eficient între modurile de
transport
Direcţii

Programe

1. Modernizarea şi completarea
infrastructurilor rutiere de tip:
drumuri
naţionale,
drumuri
europene şi autostrăzi

2.
Modernizarea
feroviare principale

culoarelor

1.1.1. Finalizarea construcţiei infrastructurilor de pe reţelele
TEN-T
1.1.2. Dezvoltarea şi modernizarea, prin creşterea capacităţii
portante a drumurilor de inters regional (drumuri naţionale,
drumuri europene)
1.1.3. Construcţia centrurilor rutiere ocolitoare pentru toate
oraşele de pe axa TEN-T 7 şi a municipiilor, reşedinţelor de
judeţ cu acces la drumuri europene sau de interes judeţean
1.1.4. Îmbunătăţirea sistemelor de semnalizare, siguranţă şi
informare pe reţelele prioritare ale Regiunii Vest
1.2.1. Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii reţelelor de pe
principalel axe feroviare cu trafic internaţional (reţele
electrice, dublare linii, prioritizare trafic etc)
1.2.2. Modernizarea şi dezvoltarea staţiilor de cale ferată de
la Curtici şi Simeria în regim de nod multimodal
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3. Modernizarea şi includerea în
traficul de mărfuri şi pasageri a
canalului navigabil din zona
portului Moldova Nouă şi a
râului Bega

4. Modernizarea şi creşterea
capacităţii infrastructurii aeriene

1.2.3. Implementarea unui sistem de management regional al
transportului feroviar, complementar celui naţional, susţinut
de actuala Regională CF Timişoara
1.3.1. Refacerea şenalului navigabil din zona Baziaş-Orşova
şi a canalului Bega
1.3.2. Modernizarea şi dezvoltarea portului Moldova Nouă
ca nod de transport multimodal de pasageri şi marfă
1.3.3. Reproiectarea canalului Bega pentru navigaţia în scop
turistic şi de mărfuri (aprovizionare oraş şi zonele limitrofe)
1.4.1. Modernizarea aeroportului Traian Vuia din Timişoara
în regim de nod multimodal pentru pasageri
1.4.2. Racordarea aeroporturilor din Timişoara şi Arad la
noile reţele rutiere (autostrada Arad-Timişoara) şi la
transportul public de suprafaţă, prin linii speciale de metrou
de suprafaţă
1.4.3. Modernizarea
şi dezvoltarea sistemelor de
supraveghere a spaţiului aerian şi a sistemelor de dirijare,
informare aeronautică şi informare meteorologică

Obiectiv 2. Susţinerea unui sistem de transport durabil prin scăderea cererii de transport
rutier în favoarea modurilor mai puţin poluante şi în special, al multimodalităţii
Direcţii

1. Dezvoltarea şi modernizarea
de centre multimodale

2.
Facilitarea
transportului
combinat de mărfuri

3. Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurilor suport pentru
transporturile multimodale

Programe
2.1.1.
Modernizarea şi dezvoltarea centrului logistic
multimodal de mărfuri în zona Curtici-Arad
2.1.2. Construirea unui centru multimodal, de pasageri, în
jurul portului Moldova Nouă
2.1.3. Construirea unui centru multimodal de marfă şi
pasageri în jurul polului de dezvoltare Timişoara (la Remetea
Mare)
2.1.4. Creşterea şi îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare şi
siguranţă a mărfurilor în terminalele multimodale
2.2.1. Modernizarea şi dotarea principalelor noduri feroviare
pentru transportul combinat, containerizat de mărfuri
2.2.2. Adptarea de măsuri fiscale regionale pentru facilitarea
transporturilor multimodale de mărfuri şi persoane
2.2.3. Organizarea de centre regionale de informare şi
consultanţă pentru eficientizarea transportului multimodal în
Regiunea Vest
2.3.1.
Dezvoltarea şi modernizarea căilor feroviare
înspre/dinspre centrele economice importante ale Regiunii
Vest şi nodurile multimodale
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2.3.2. Modernizarea căilor rutiere secundare, în zonele cu
polulaţie cu grad ridicat de mobilitate (navetişti, elevi,
studenţi etc), de acces rapid către gările feroviare şi
sincronizarea transporturilor feroviare cu orarul curselor auto
2.4.1. Dezvoltarea de mini-centre de transport multimodal
(căi de rulare multimodale, depozite, parcări, centre
economice) în zonele de graniţă cu trafic intens şi în jurul
centrelor economice de medii şi mari dimensiuni
4. Adoptarea de măsuri pro 2.4.2. Impunerea unor taxe suplimentare pentru
active pentru reducerea cererii de transportatorii rutieri de marfă, în cazul deplasării bunurilor
transport rutier
doar pe căile rutiere, pe distanţe mai mari de 100 km
2.4.3. Adoptarea unor măsuri de subvenţionare a unor
elemente din cadrul costurilor de transport pentru utilizarea
modurilor mai puţin poluante (cote din preţul carburanţilor,
reduceri de taxe etc)

Obiectiv 3. Reducerea efectelor cauzate de transporturi asupra mediului şi sănătăţii umane
Direcţii

1. Susţinerea măsurilor de
internalizare a costurilor externe

2. Adpotarea de măsuri proactive
pentru
reducerea
nivelurilor de poluare cauzate de
transporturi

3.
Modernizarea
sistemului
regional de monitorizare şi
management al calităţii aerului

Programe
3.1.1. Evaluarea nivelului costurilor externe cauzate de
transporturile din Regiunea Vest
3.1.2. Adoptarea unui plan regional de internalizare a
costurilor externe
3.1.3. Crearea cadrului fiscal suport pentru adoptarea
măsurilor vizând internalizarea costurilor externe
3.2.1. Adoptarea unor măsuri de susţinere a achiziţiei de
vehicule ecologice, la nivelul instituţiilor regionale şi
judeţene
3.2.2. Implementarea unor măsuri de optimizare a traficului
rutier, în special în zona localităţilor, a centrelor cu activitate
economică intensă, a parcurilor naturale şi a ariilor protejate
3.3.1. Realizarea unei reţele regionale de centre permanente
de monitorizare locală a nivelurilor de poluare chimică şi
fonică
3.3.2. Implementarea unor programe de reacţie “în timp real”
pentru situaţii de urgenţă în cazul depăşirii accentuate a
nivelurilor maxime admisibile ale diferiţilor poluanţi
3.3.3. Crearea unui mechanism de informare şi educare
permanentă, la nivel regiona, a locuitorilor şi agenţilor
economici din Regiunea Vest cu privire la protecţia mediului
şi efectele cauzate de transporturi
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3.4.1. Crearea unui sistem regional de piste de biciclete, între
localităţi, de-a lungul axelor rutiere (separate de acestea şi cu
dezvoltării
sistem propriu de semnalizare şi indicatoare)
transport
3.4.2. Dezvoltarea transporturilor publice electrice în toate
localităţile cu populaţie numeroasă, cu centre universitare şi
cu activitate economică semnificativă

4.
Susţinerea
sistemelor
de
nepoluante

Obiectiv 4. Reducerea discrepanţelor intraregionale în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa
serviciilor de transport
Direcţii

1. Reducerea
infrastructurale

Programe

discrepanţelor

2.
Creşterea
nivelului
de
conectivitate între zonele intens
populate şi cele care prezintă
atractivitate

3. Creşterea securităţii în trafic

4. Modernizarea
vehicule

parcului

de

4.1.1. Echilibrarea nivelului de modernitate al
infrastructurilor de transport, pe întregul Regiunii.
4.1.2. Construcţia de noi reţele de transport, în zonele unde
acestea sunt deficitare
4.1.3. Creşterea capacităţii portante a reţelelor rutiere acolo
unde aceasta este la limita superioară a valorilor de trafic sau
chiar depăşită
4.1.4. Revitalizarea şi reprofilarea aeroporturilor din
Caransebeş şi Deva
4.1.5. Revitalizarea reţelelor feroviare secundare şi
reorientarea lor către domeniile turistic sau marfă
4.2.1. Creşterea conectivităţii între toate localităţile Regiunii
Vest şi în special între zonele rurale şi cele urbane
4.2.2. Adpotarea unor soluţii flexibile de transport pentru
susţinerea unor activităţi sezoniere (perioade ale lucrărilor
agricole, de construcţii, pe şantiere bine definite, ale anilor
de învăţământ etc)
4.2.3. Implementarea unui sistem de management regional al
transportului feroviar, complementar celui naţional, susţinut
de actuala Regională CF Timişoara
4.3.1. Adoptarea de măsuri pentru diminuarea/prevenirea
accidentelor rutiere (introducerea de separatori de-a lungul
axelor de drum, realizarea unor pasaje la intersecţia
drumurilor cu căile ferate etc)
4.3.2. Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor de
semnalizare şi indicatoare
4.3.3. Monitorizarea permanentă a traficului
4.4.1. Modernizarea flotelor de autovehicule destinate
transportului de pasageri şi în special al navetiştilor şi al
curselor din mediul rural
4.4.2. Modernizarea parcului de vagoane feroviare pentru
rutele intraregionale
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Obiectiv 5. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes judeţean
Direcţii

Programe

5.1.1. Finalizarea construcţiei infrastructurilor de pe reţelele
TEN-T către drumurile de interes judeţean
5.1.2. Dezvoltarea şi modernizarea, prin creşterea capacităţii
1. Modernizarea şi completarea portante a drumurilor de inters judeţean
drumurilor judeţene, comunale şi 5.1.3. Construcţia variantelor rutiere ocolitoare pentru toate
săteşti
localităţile cu acces la drumuri europene sau de interes
judeţean
5.1.4. Îmbunătăţirea sistemelor de semnalizare, siguranţă şi
informare pe reţelele judeţelor din cadrul Regiunii Vest
5.2.1. Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii reţelelor
feroviare secundare, cu impact asupra dezvoltării activităţilor
2.
Modernizarea
culoarelor
socio-economice ale judeţelor
feroviare locale
5.2.2. Modernizarea şi dezvoltarea staţiilor de cale ferată de
la nivel judeţean, în special al celor care nu sunt pe traseele
regionale importante (axa TEN-T 22)
5.3.1. Refacerea şi modernizarea portului Baziaş
5.3.2. Modernizarea şi redarea în folosinţă a aeroporturilor
de la Deva şi Caransebeş
5.3.3. Dezvoltarea unor infrastructri specifice transportului
3. Modernizarea şi dezvoltarea turistic (pe cablu, în zona montană-Petroşani) sau pe calea
infrastructurilor de transport, ferată îngustă (tip mocaniţă)
altele decât cele rutiere şi 5.3.4. Racordarea aeroporturilor din Timişoara şi Arad la
noile reţele rutiere (autostrada Arad-Timişoara) şi la
feroviare
transportul public de suprafaţă, prin linii speciale de metrou
de suprafaţă
5.3.5 Modernizarea
şi dezvoltarea sistemelor de
supraveghere a spaţiului aerian şi a sistemelor de dirijare,
informare aeronautică şi informare meteorologică

71

Obiectiv 6. Dezvoltarea unor poli de creştere economică prin crearea unor centre logistice
judeţene de coordonare a fluxurilor de transport
Direcţii

1. Creşterea performanţelor în
managementul traficului, la nivel
judeţean

2.
Dezvoltarea
sistemelor
inteligente de monitorizare a
traficului

3. Creşterea performanţelor de
transport

4. Diminuarea impactului cauzat
de transporturi asupra mediului şi
sănătăţii umane

Programe
6.1.1. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Timiş, prin înfiinţarea unui
centru judeţean de management al traficului la Timişoara
6.1.2. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Arad, prin înfiinţarea unui
centru judeţean de management al traficului la Arad
6.1.3. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Caraş Severin, prin
înfiinţarea unui centru judeţean de management al traficului
la Reşiţa
6.1.4. Optimizarea fluxurilor de transport şi creşterea
siguranţei de deplasare în judeţul Hunedoara, prin înfiinţarea
unui centru judeţean de management al traficului la Deva
6.2.1. Modernizarea infrastructurilor judeţene prin
amplasarea unor elemente de comandă şi control moderne
6.2.2. Crearea unor sisteme informatice specializate pentru
gestionarea eficientă a traficului intra şi interjudeţean
6.2.3. Creşterea gradului de încredere şi atractivitate a
transporturilor prin crearea unui sistem de informare on-line
asupra stării sistemului de transport judeţean
6.3.1. Reducerea timpilor de deplasare prin optimizarea
traficului
6.3.2. Reducerea consumurilor energetice specifice
vehiculelor prin optimizarea traficului
6.4.1. Scăderea nivelurilor de poluare chimică şi fonică prin
optimizarea traficului
6.4.2. Scăderea numărului de accidente prin creşterea
performanţelor sistemului de management al traficului
6.4.3. Reducerea efectelor negative asupra calităţii
infrastructurii prin optimizarea traficului
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Obiectiv 7. Reducerea discrepanţelor judeţene în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa
serviciilor de transport
Direcţii

1. Reducerea
infrastructurale

Programe

7.1.1. Echilibrarea nivelului de modernitate al
infrastructurilor de transport între judeţele Regiunii Vest prin
sporirea proiectelor aferente infrastructurii judeţene din
judeţele Timiş şi Arad
7.1.2. Construcţia de noi reţele de transport, în zonele unde
discrepanţelor
acestea sunt deficitare, în special în zonele rurale şi montane
7.1.3. Creşterea capacităţii portante a reţelelor rutiere acolo
unde aceasta este la limita superioară a valorilor de trafic sau
chiar depăşită
7.1.4. Dezvoltarea unor reţele de biciclete, la nivel judeţean

7.2.1. Crearea/modernizarea reţelelor de transport judeţene,
2.
Creşterea
nivelului
de de inters local, pentru creşterea şi îmbunătăţirea legăturilor
conectivitate între zonele intens între localităţile urbane şi cele rurale
populate şi cele care prezintă 7.2.2. Adpotarea unor soluţii flexibile de transport pentru
atractivitate
susţinerea unor activităţi sezoniere (perioade ale lucrărilor
agricole, de construcţii, pe şantiere bine definite, ale anilor
de învăţământ etc)
7.3.1. Adoptarea de măsuri pentru diminuarea/prevenirea
3. Creşterea securităţii în trafic
accidentelor rutiere (introducerea de separatori de-a lungul
axelor de drum, realizarea unor pasaje la intersecţia
drumurilor cu căile ferate etc)

4. Modernizarea
vehicule

parcului

7.3.2. Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor de
semnalizare şi indicatoare
7.4.1 Crearea unor centre judeţene de închiriere a vehiculelor
de destinate deplasărilor speciale de bunuri şi persoane, cu
vehicule specializate
7.4.2. Modernizarea flotelor de autovehicule destinate
transportului de pasageri şi în special al navetiştilor şi al
curselor din mediul rural

73

Obiectiv 8. Dezvoltarea şi modernizarea transporturilor publice locale
Direcţii

Programe

1. Creşterea accesibilităţii la
serviciile de transport public
local

2. Modernizarea
transport

flotelor

de

3.
Creşterea
atractivităţii
transportului public local

4. Dezvoltarea unui sistem de
management
inteligent
al
traficului

8.1.1. Dezvoltarea de servicii de transport public în toate
localităţile Regiunii Vest, cu o populaţie mai mare de 10000
locuitori
8.1.2. Modernizarea şi dezvoltarea, cu preponderenţă a
transporturilor publice locale mai puţin poluante
8.1.3. Racordarea tuturor zonelor din localităţile vizate la
serviciile de transport public local
8.1.4. Amenajrea de spaţii speciale, pentru accesul
persoanelor cu dizabilităţi fizice, la transporturile publice
locale
8.2.1. Adoptarea cerinţelor referitoare la creşterea eficienţei
energetice şi scăderea nivelurilor de poluare în licitaţiile
vizând achiziţia de vehicule destinate transporturilor publice
locale
8.2.2. Creşterea ponderii vehiculelor cu capacităţi sporite, în
special al autobuzelor şi troleibuzelor articulate şi al
tramvaielor
8.2.3. Dotarea mijloacelor de transport cu sisteme de
monitorizare a consumurilor şi emisiilor de poluanţi
8.3.1. Implementarea unui sistem flexibil de taxare al
călătoriilor, cu subvenţionarea unor categorii speciale
(bătrâni, persoan cu dizabilităţi, elevi, studenţi, şomeri)
8.3.2. Reducerea timpilor de deplasare prin crearea
culoarelor speciale pentru transportul în comun
8.3.3. Introducerea unui sistem performant de informare al
călătorilor cu privire la durata, traseul, frecvenţa şi legăturile
sistemului de transport public local
8.3.4. Sporirea gradului de confort şi al siguranţei
deplasărilor
8.4.1. Dotarea mijloacelor de transport cu sisteme de
monitorizare a poziţiei şi vitezei de deplasare
8.4.2. Dezvoltarea unor sisteme de optimizare “în timp real”
a traficului specific transportului public local
8.4.3. Dezvoltarea unui sistem de “prioritate” în trafic
(semafoare, intersecţii, sensuri giratorii etc) în favoarea
transportului public

74

Obiectiv 9. Crearea unor centre locale de management al traficului
Direcţii

Programe

9.1.1. Crearea unui sistem de monitorizare “în timp real” a
traficului din localitate
9.1.2. Implementarea unui sistem informatic performant de
optimizare a traficului, bazat pe datele din trafic
9.1.3. Reconfigurarea reţelei de căi de transport (sisteme de
1. Fluidizarea traficului în
drum cu sens unic, benzi separate pentru mijloacele de
localitate
transport în comun, semaforizare etc)
9.1.4. Adoptarea de măsuri indirecte pentru reducerea cererii
de transport în zonele aglomerate ale localităţilor (realizarea
de parcări la extremităţile localităţilor, implementarea de
zone Park&Ride etc)
9.2.1. Stimularea utilizării transportului în comun
2. Reducerea costurilor de 9.2.2. Reducerea distanţelor dintre punctele generatoare de
trafic (origini şi destinaţii)
transport
9.2.3. Implementarea unui sistem de optimizare a fluxurilor
de transport marfă pentru centrele comerciale (introducerea
traseelor şi a programelor “nocturne”)
9.3.1. Reducerea timpilor de deplasare
3. Creşterea performanţelor de 9.3.2. Reducerea efectelor negative asupra mediului şi
transport
sănătăţii umane
9.3.3. Stimularea utilizării carburanţilor ecologici
9.4.1. Dezvoltarea şi modernizarea de pasaje şi poduri la
intersecţiile aglomerate
4. Creşterea gradului de siguranţă 9.4.2. Scăderea numărului de accidente prin creşterea
performanţelor sistemului de management al traficului
pentru transportul din localitate
9.4.3. Reducerea efectelor negative asupra calităţii
infrastructurii prin optimizarea traficului
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Obiectiv 10. Implementarea unor soluţii eficiente de reducere a intensităţii traficului în
interiorul localităţilor
Direcţii

1. Dezvoltarea unor soluţii de
adaptare a spaţiilor la cererea de
transport

2. Introducerea unor sisteme
inteligente de transport (ITS)
3. Introducerea de stimulente şi
impuneri fiscale pentru utilizarea
infrastructurilor, pe zone şi
categorii

Programe
10.1.1. Reconfigurarea traseelor de transport din interiorul
localităţilor şi clasificarea zonelor (centrale, mediane etc)
10.1.2. Crearea de spaţii speciale de parcare, în afara zonelor
generatoare de aglomerări
10.1.3. Crearea de zone speciale pentru terminale
multimodale (transport public, parcări auto)
10.1.4. Implementarea unui sistem eficient de monitorizare a
traficului şi informare a participanţilor la trafic, pentru
optimizarea călătoriilor
10.2.1. Îmbunătăţirea colectării datelor de trafic
10.2.2. Creşterea siguranţei deplasărilor
10.2.3. Creşterea eficienţei utilizării infrastructurilor de
transport
10.3.1. Reducerea aglomerărilor, în special în zonele urbane
10.3.2. Reducerea nivelurilor de poluare
10.3.3. Stimularea utilizării transporturilor alternative,
nepoluante

Obiectiv 11. Dezvoltarea de sisteme de transport local, nepoluante
Direcţii

Programe

11.1.1. Modernizarea şi dezvoltarea de reţele infrastructurale
speciale pentru biciclete, inclusiv a parcărilor
11.1.2. Implementarea unor sisteme adecvate de semnalizare
1.
Creşterea
atractivităţii
şi indicatoare pentru pistele de biciclete
transporturilor
cu
ajutorul
11.1.3. Adoptarea de măsuri administrativ-fiscale pentru
bicicletei
încurajarea mersului cu bicicleta
11.1.4. Susţinerea adaptării mijloacelor de transport în
comun la transportul bicicletelor
11.2.1. Încurajarea achiziţiei de vehicule electrice pentru
2. Utilizarea vehiculelor electrice deplasarea în interiorul localităţilor
de transport
11.2.2. Realizarea de staţii de alimentare speciale pentru
vehiculele electrice, în apropierea centrelor comerciale şi a
parcărilor
11.3.1.
Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii căilor
3. Susţinerea mersului pe jos
pietonale
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11.3.2. Creşterea siguranţei de deplasare a pietonilor prin
realizarea de pasaje sub şi supraterane, la nivel cu traficul
motorizat
3. Instrumente financiare suport
Obiectivele prezentei Strategii şi reviziilor sale ulterioare pot constitui puncte de
reper pentru elaborarea şi fundamentarea bugetelor locale (anuale şi multi-anuale), şi
pentru formularea şi susţinerea propunerilor Regiunii Vest în vederea elaborării şi
aprobării alocărilor financiare în cadrul viitoarelor exerciţii bugetare ale UE (2014-2020).
În programarea cheltuielilor şi definirea perspectivelor realiste de accesare a diferitelor
surse de finanţare se va ţine seama şi de actualele tendinţe din cadrul UE privind
transparenţa preţurilor de piaţă.
Sursele de finanţare posibile pentru realizarea obiectivelor Strategiei sunt, în principal:
• Contribuţia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) pentru obiectivul
„Convergenţă” şi obiectivul „Cooperare teritorială Europeană” şi cofinanţarea naţională
publică (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) şi privată
aferentă.
• Fondurile de tip structural ale UE şi cofinanţarea naţională aferentă din surse publice şi
private.
• Fondul de Solidaritate al UE, care are ca obiectiv asigurarea asistenţei financiare în
cazul producerii unor calamităţi, inclusiv ca efect al schimbărilor climatice, în valoare
totală, pentru întreaga Uniune, de 1 miliard euro pe an.
• Programul „Marco Polo II”, care sprijină interconectarea diferitelor modalităţi de
transport, îmbunătăţirea performanţelor de mediu în transporturi şi decongestionarea
traficului în oraşe precum şi pe reţelele rutiere trans-europene, cu o alocare financiară
totală de 450 milioane euro.
• Programul reţele trans-europene (Trans-European Networks) pentru facilitarea
mobilităţii şi circulaţiei libere sustenabile a cetăţenilor, bunurilor, capitalurilor şi energiei
între statele membre ale Uniunii Europene, cu o alocare financiară de 8,168 miliarde
euro.
• Fonduri alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale destinate programelor de
investiţii pentru dezvoltare, având obiective similare celor cofinanţate din fondurile
comunitare sus-menţionate.
• Credite externe pentru investiţii din partea instituţiilor financiare internaţionale (Banca
Europeană de Investiţii – BEI, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare –
BERD, Banca Mondială etc.) precum şi din alte surse (fonduri suverane, fonduri private
cu profil investiţional etc.) pentru susţinerea unor proiecte regionale, locale etc, prevăzute
în cadrul planurilor de dezvoltare congruente cu obiectivele Strategiei.
• Alte instrumente financiare (încurajarea, în continuare, a investiţiilor străine directe,
utilizarea mai activă a pieţei de capital, dezvoltarea instrumentelor de plasament pe
termen lung, concesionarea unor proiecte de infrastructură şi utilităţi publice, promovarea
parteneriatelor public-privat etc.).
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Pe lângă aceste surse, fonduri de susţinere a implementării proiectelor convergente
Strategiei mai pot fi accesate prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
constituit de statele Europei Occidentale care nu sunt membre ale UE (Islanda,
Lichtenstein, Norvegia) destinate în principal întăririi capacităţii instituţionale şi
administrative şi proiectelor în domeniul protecţiei mediului sau formării profesionale,
atribuirea fondurilor facându-se sub formă de grant în proporţie de 60-90%. La aceste
fonduri se adaugă cele acordate în cadrul asistenţei bilaterale de statele membre UE sau
alte state europene (Norvegia, Elveţia).
4. Abreviar
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

APDF - Autoritatea Porturilor Dunării Fluviale
CCTV – Closed circuit television (televiziune cu circuit închis)
CMA – Concentraţia maximă admisibilă
CommonKADS – metodologie pentru proiectarea de sisteme şi gestiunea
informaţiilor
EGNOS - Serviciul european geostaţionar mixt de navigare
ERTMS - European Rail Traffic Management System (Sistemul european de
management al traficului feroviar ).
FFV - Flexibile Fuel Vehicle (vehicule cu motoare hibride)
GNSS - Sisteme globale de radionavigaţie prin satelit
GPS - Sistem de poziţionare globală
GPRS - Servicii generale de radiocomunicaţii în pachete
GSM - Sistem global de telecomunicaţii mobile
ICAO – International Civil Aviation Organization (Organizaţia internaţională a
aviaţiei civile).
IMO – International Maritime Organization (Organizaţia maritimă internaţională)
ITS - Intelligent Transport Systems (sisteme inteligente de transport – în
transportul rutier).
SafeSeaNet - sistem de informare maritimă a UE
LRIT - Long Range Identification and Tracking of Ships (identificarea şi
urmărirea de la distanţă a navelor).
Lo-Lo - „Lift on – Lift off”, transport combinat rutier-naval realizat cu
containere, încărcarea şi descărcarea acestora realizându-se pe verticală.
PIB – Produs Intern Brut.
RID - Reguli Internaţionale pentru Transportul Mărfurilor pe Calea Ferată, din
cadrul Convenţiei Internaţionale privind Transportul Mărfurilor pe Calea Ferată.
Clasificarea mărfurilor periculoase, care se transportă pe calea ferată, corespunde
unui număr de 8 clase Numerotarea mărfurilor periculoase, în numerotarea RID sa făcut printr-un sistem denumit Marginal şi nu prin numerotarea sugerată de
Naţiunile Unite.
RIS - River Information Services (servicii de informa ii fluviale)
Ro-La - „Rollenden Landstrasse” („şosea rulantă”); transport combinat care
utilizează modul rutier pentru deplasările terminale şi modul feroviar pentru
distanţa principală, vehiculul rutier fiind urcat şi deplasat pe o platformă
feroviară.
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Ø Ro-Ro - Rool-on / Rool-off ship (a rula pentru a intra / a rula pentru a ieşi de pe
navă), transport combinat rutier-naval cu nave care permit accesul şi parcarea
vehiculelor rutiere sau a vagoanelor.
Ø TUI – Taxa de utilizare a infrastructurii feroviare
Ø UTI (Unitate de transport intermodal) - un lot constituit din unul sau mai multe
produse identice sau diferite, care păstrează un caracter de permanenţă în timpul
operaţiilor de manipulare şi depozitare, transport şi distribuţie de la locul de
formare până la locul de utilizare, de-a lungul întregului proces de transport.
Ø Vib - nave fluviale cu un pescaj de până la 2,5 m
Ø WI-FI- tehnologie de transmisie date, fără a utiliza fire de legătură (cabluri)
Ø WLAN - Reţea wireless locală
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