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Proiectul TRAM este conceput pentru a consolida 
dimensiunea urbană a politicilor regionale și locale, 
contribuind la punerea în aplicare a Cartei Albe 
UE în domeniul transporturilor, a Agendei Urbane 
și a Strategiei UE 2020, facilitând tranziţia către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid  de carbon. 
Multe din zonele urbane ale Europei se confruntă 
cu o serie de probleme de mediu, precum congestia 
traficului sau poluarea atmosferică. In acest 
context, mobilitatea urbană durabilă în combinaţie 
cu soluţiile ICT poate constitui punctul de plecare 
pentru o serie de măsuri de protecţie a mediului.

În acest sens, prin îmbunătăţirea eficacităţii 
politicilor regionale și locale privind mobilitatea 
urbană în cele 5 regiuni partenere, proiectul TRAM 
contribuie la dezvoltarea unui sistem de transport 
european competitiv, eficient și orientat spre 
emisii scăzute de carbon.  În urma cooperării și a 
schimbului de experienţă, partenerii din proiect 
vor beneficia de identificarea unor măsuri care la 
rândul lor vor putea fi incluse în cadrul viitoarelor 
politici de mobilitate urbană.

Proiectul TRAM pornește de la analiza obiectivelor 
și a priorităţilor comune privind sistemele de mo-
bilitate urbană durabilă în cadrul politicilor regi-
onale / locale ale partenerilor în vederea iniţierii 
unui proces de învăţare inter-regională. Acesta va 
putea conduce la o îmbunătăţire a instrumentelor 
identificate prin prisma noilor proiecte implemen-
tate, a schimbărilor de management și de strategii 
precum și prin creșterea capacităţii autorităţilor 
regionale și locale de adoptare a unor soluţii de 
mobilitate urbană inovative.

www.interregeurope.eu/tram

TRAM are ca scop consolidarea dimensiunii urbane 
a proceselor de elaborare a politicilor regionale și locale  

privind mobilitatea urbană durabilă, contribuind astfel la 
tranziţia către o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon.
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Obiectivele TRAM

Obiectiv principal

Obiectivul general al proiectului TRAM este de a contribui 
la dezvoltarea unui sistem de transport european  mai 
competitiv și mai eficient, orientat către reducerea emisiilor 
de carbon prin îmbunătăţirea atât a eficacităţii politicilor 
regionale privind mobilitatea urbană implementate prin 
programele operaţionale FEDR cât și a strategiilor regionale 
din cele  5 regiuni partenere prin facilitarea unui proces de 
învăţare inter-regională, stimulându-se astfel trecerea la 
modalităţi de transport mai puţin poluante și mai durabile.

Obiectivele specifice sunt:

• promovarea în cadrul unui proces de învăţare 
inter-regională a schimbului de experienţă și a 
bunelor practici la nivel european privind cele 
mai inovatoare soluţii și tehnologii de reducere a 
emisiilor de carbon disponibile în UE; 

• facilitarea aplicării politicilor regionale de 
mobilitate urbană prin includerea exemplelor 
de succes și a cunoștinţelor dobândite în timpul 
procesului de învăţare inter-regională atât în cadrul 
instrumentelor identificate precum și în planurile 
de acţiune ce urmează a fi elaborate, contribuind 
astfel la dezvoltarea competenţelor personalului 
tehnic al partenerilor de a elabora politici de 
mobilitate urbană mai eficiente, mai inovative și 
orientate spre reducerea emisiilor de carbon;

• consolidarea cooperării între diferite domenii de 
politici publice și diferite niveluri administrative în 
regiunile partenere, în vederea conturării acţiunilor 
integrate de mobilitate urbană prin implicarea 
tuturor actorilor relevanţi la nivel regional și local, 
prin organizarea Atelierelor Tematice Interregionale 
precum și a vizitelor de studiu regionale;

• conștientizarea importanţei adoptării unor obiceiuri 
de transport urban mai eficiente și mai sănătoase la 
toate nivelurile prin promovarea obiectivelor TRAM 
prin intermediul platformei Interreg Europe privind 
economia cu emisii scăzute de carbon și prin 
cooperarea cu iniţiative relevante la nivelul UE pe 
această tema (CIVITAS, Convenţia primarilor, ELTIS ).


