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PACTUL VERDE EUROPEAN

Obiective
- Mobilitate Sustenabila

- Mobilitate Inteligenta
- Mobilitate Tenace

Propuneri
- O retea TEN-T inteligenta si sustenabila

- Cresterea traficului de distanta si transfrontalier
- Servicii inteligente pentru soferi
- Mobilitate urbana curata si verde
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PACTUL VERDE EUROPEAN

Oportunități
• Surse de Finanțare multiple

- Nerambursaile POIM, PNRR, CEF, POT
- Rambursabile  BEI și/sau alte surse

• Mod de Transport prietenos

Provocări
Schimbările Climatice = Cea mai mare Provocare
Reducerea Emisiilor = Cel puțin 55% până în 2030
Sectorul Transport = Importanță Majoră
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ACȚIUNI CONCRETE

Creșterea atractivității prin
• Creșterea vitezei și eliminarea restricțiilor = 

Quick-Wins, Trenuri de Lucru
• Atenție concentrată asupra nevoilor 

pasagerului = Autorități Metropolitane, 
Regionale, Locale

• Deschiderea Pieței = ERTMS, CSP
• Calitatea serviciilor = Stații și Material Rulant
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CORIDOARE DE TRANSPORT FEROVIAR
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STAREA REȚELEI

• Un nivel critic al necesarului de refacție si reabilitare 
– 3660 km de Rețea Primară.
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TRENURI DE LUCRU

• echipamente complexe sau ansambluri de echipamente
utilizate pentru operațiuni de reabilitare și intreținere a 
infrastructurii de cale ferată;

• Scop diferențiat
• Tren de reabilitare (cu substrat) - 50 km/an - 20 specialiști

• Tren de refacție (fără substrat) – 250 km/an – 10 specialiști
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QUICK-WINS

• Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii;

• Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale
suprastructurii caii pe linii curente și directe în cadrul cărora se 
utilizează doar materiale de cale noi;

• Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale
suprastructurii caii pe linii din stații (primiri-expedieri + rest
linii), în cadrul cărora se utilizează și materiale de cale 
recuperate;
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TRENURI DE LUCRU

• Ridicarea restricțiilor și creșterea vitezei de circulatie
cel putin 120 km/h pentru călători și la cel puțin 80 
km/h pentru trenurile de marfă;

• Ridicarea restricțiilor de tonaj și asigurarea unei
capacități portante de cel putin 22,5 tone/osie;

• Cresterea siguranței in transportul feroviar de marfă
și de călători;

• Reducerea impactului transporturilor asupra
mediului, inclusiv asupra populației



Thank you!
www.eib.org/passa 
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