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Cadrul European pentru 
inovare și cercetare

Sprijină implementarea de soluții inovative în diverse 
domenii de activitate, punând accent pe creșterea 
competitivității economice, cercetare-dezvoltare și 

inovare socială



CIVITAS
Program destinat mobilității 
durabile la nivelul orașelor

- Transport sigur și ecologic
- Intermodalitate
- Soluții alternative de transport urban (rețea velo, rețea

pietonală)
- Managementul traficului și al parcărilor



PORTIS
Orașe port: Dezvoltare durabilă 

prin Inovare
01 septembrie 2016 – 31 august 2020

Buget 16.376.774,63 EUR
6 orașe – 33 parteneri

Obiectivul global al proiectului este să identifice la nivelul 
orașelor port din Europa soluții inovative cu privire la modul 
în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate, 
pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și 
port într-un mod complet durabil și, în același timp, realizând 

creșterea economică în oraș și zona sa funcțională 



6 orașe – 33 parteneri
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Obiective specifice ale proiectului

• Îmbunătățirea guvernanței pentru o cooperare sporită
între orașe și porturi în vederea planificării și
implementării de soluții inovative de mobilitate și a unor
structuri integrate de amenajare a teritoriului și urbanism.

• Crearea unui mediu oraș-port mai durabil și mai 
sănătos. 

• Crearea unei infrastructuri de transport și a unui sistem 
de mobilitate integrată, care să atragă rezidenți și să
susțină diversificarea activităților economice.

• Eficientizarea transportului urban de marfă la nivelul 
orașelor și în relația cu portul.



Activități în cadrul proiectului la nivelul 
consorțiului local Constanța

1. Noi modele de administrare a mobilității pentru orașele
port

1.1. Integrarea PMUD Constanța cu Master planul portului (MPP)
- identificarea legăturilor lipsă, măsurilor suprapuse sau contradictorii,
precum și diminuarea acestor aspecte negative cu scopul de a creea o
viziune comună și integrată.
- vor fi evaluate din punct de vedere social, economic și al mediului 3

proiecte implementate din PMUD/MPP

1.2. Organizarea Forumului Mobilității
- crearea unei structuri comune, organizată ca un grup de lucru, de tip
think-tank, formată din reprezentanți ai orașului și portului, denumită
Forumul de Mobilitate. Scopul acestui grup de lucru este de a creea o
viziune comună și integrată asupra mobilității și a interacțiunii oraș/port.



Activități în cadrul proiectului la nivelul 
consorțiului local Constanța

2. Noi stiluri de mobilitate pentru orașele port

2.1. Alocarea spațiului drumului pentru mersul pe jos și cu bicicleta
- promovarea unor soluții alternative de deplasare în oraș și în special în
zona centrală

2.2. Reducerea dependenței de autovehiculul personal pentru
muncitorii din port
- dezvoltarea unei strategii și identificarea unor soluții pentru muncitorii din
port în vederea promovării modurilor alternative de transport pentru
deplasările la/de la locul de muncă.

2.3. Conștientizarea publicului
- realizarea unei strategii de comunicare în vederea conștientizării publicului
cu privire la principiile moderne de mobilitate și activitățile Forumului de
mobilitate.

2.4. Implementarea mobilității virtuale
- se vor analiza serviciile publice în domeniul mobilității și se vor identifica
acele servicii care pot fi promovate în mediul online.



Activități în cadrul proiectului la nivelul 
consorțiului local Constanța

3. Mobilitate eficientă și curată pentru orașele port

3.1. Transferul informațiilor în timp real - dezvoltarea unei platforme ITC
pentru analiza și optimizarea liniilor de transport călători

3.2. Îmbunătățirea mobilității pe noduriele rețelei TEN-T

3.3. Alimentarea autobuzelor electrice cu energie alternativă
- studiu de fezabilitate privind integrarea surselor alternative de energie (solar
și vânt) în tansportul public;
- studiu de fezabilitate privind introducerea unei linii de autobuz electric în
cadrul portului utilizând sursele de energie regenerabilă disponibile în
proximitatea portului și a orașului.

3.4. Punerea în aplicare a unei strategii privind parcarea
- dezvoltarea unei politici publice privind parcarea în oraș, cu accent deosebit
pe zona centrală a orașului.
- realizarea unei analize cost beneficiu/multi criteriale pentru identificarea
celor mai potrivite locuri de implementare a noii politici publice privind
parcarea.



Activități în cadrul proiectului la nivelul 
consorțiului local Constanța

4. Transport de mărfuri fluent și mai eficient

4.1. Monitorizarea traficului de mărfuri și dezvoltarea unui 
plan privind distribuția mărfurilor

- analiza situației existente și cartografierea lanțurilor de
distribuție în Zona Metropolitană Constanța.
- elaborarea unui plan pentru distribuția mărfurilor în zona
centrală a orașului.



Consorțiul Local Constanța

1.Primăria Municipiului Constanța
2.Compania Națională Administrația 

Porturilor Maritime SA Constanța 
3.Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană 
Constanța

4.Universitatea Ovidius Constanța
5.MEDGreen cluster 
6.Centrul European pentru Dezvoltare
7.European Integrated Projects



Vă mulțumim!
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